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Regulamin konkursu plastycznego                                                                                

„Malënk na szkle. Gòdë.” 

  

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego  „Remùsowi 

Drëszë” przy współpracy  Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich 

Jamach.  
 

1 . Cele konkursu:  

a) popularyzacja Świąt Bożego Narodzenia – Gòdów,  umacniających więzi rodzinne 

i środowiskowe; 

b) pobudzanie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów; 

c) popularyzacja rękodzieła kaszubskiego, jakim jest malowanie na szkle. 

 

2. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i zostanie przeprowadzony w trzech 

kategoriach wiekowych: 

-  uczniowie klas I-III  

-   uczniowie klas IV-VI 

 - uczniowie klas VII-VIII  

 

4. Temat pracy konkursowej 

Wykonanie pacy plastycznej na szkle (format A4) o tematyce bożonarodzeniowej.  

 

5.  Założenia organizacyjne: 

a) każdy uczestnik może nadesłać lub dostarczyć osobiście tylko jedną pracę – 

malowidło na szkle o tematyce bożonarodzeniowej.  

b) Adres: Szkoła Podstawowa im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach, Lisie 

Jamy 60B, 83-335 Borzestowo; 

c) każda praca powinna być podpisana następującymi danymi: imię i nazwisko 

uczestnika konkursu, klasa, nazwa szkoły  oraz imię i nazwisko opiekuna; 
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d) prace plastyczne nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi uczestnika i 

dotyczyć tematu konkursu;  

e) do pracy należy dołączyć karę zgłoszenia uczestnika konkursu plastycznego wraz ze 

zgodami na przetwarzanie danych osobowych; 

f) termin składania  prac upływa 9 grudnia 2022 r.  

 

6. Przebieg  konkursu:  

a) ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Organizatora; 

b) decyzje komisji są nieodwołalne; 

c) kryteria oceniania prac plastycznych: 

 zgodność z zasadami konkursu;  

 pomysłowość;  

 oryginalność ujęcia tematu;  

 estetyka wykonania. 

 

7.  Nagrody 

a) organizator przyzna nagrody i  d yp l om y w  k aż d e j  k a t ego r i i  w i eko wej  

autorom trzech najlepszych prac oraz wyróżnienia; 

b) uroczyste rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 15 grudnia 2022 r. , na godz. 

15.00 w Szkole Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach; 

c) na rozdanie nagród zostaną zaproszeni  zdobywcy pierwszych trzech miejsc i 

wyróżnień wraz  z opiekunami; 

d) udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu; 

e) prace nie podlegają zwrotowi; 

f) organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nadesłanych prac na wystawie 

pokonkursowej. 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować do Organizatorów drogą mailową na 

adres: snjk@op.pl . 
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