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1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Świetlica Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w 
Chobieni.
2. Cele Konkursu:
- rozbudzanie świątecznego nastroju wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły,
- rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastyczno-technicznymi,
- rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej poprzez prace manualne,
- kreatywne wykorzystywanie surowców wtórnych w działaniach plastyczno-technicznych,
- poprawa sprawności manualnej wśród uczestników zajęć świetlicowych.
3. Temat konkursu
„Kalendarz Adwentowy” - własnoręczne wykonanie pracy prezentującej ciekawy pomysł na 
kalendarz adwentowy.
4. Uczestnicy
1) Prace do konkursu mogą być zgłaszane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Chobieni.
2) Zgłoszone prace artystyczne będą rozpatrywane w następujących II kategoriach:
I kat. - uczniowie szkoły podstawowej (klasy 1-3)
II kat. - uczniowie szkoły podstawowej (klasy 4-6)
5. Prace konkursowe
1) Prace mogą być wykonane dowolną techniką.
2) Każda praca powinna być oznaczona metryczką zawierającą imię i nazwisko autora pracy i etap 
kształcenia (np. klasa II).
3) Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
4) Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 17 grudnia 2021 r.
6. Komisja Konkursowa
Organizator powoła Komisję Konkursową, która będzie miała za zadanie: 
1) Wyłonienie najlepszych prac (I, II, III miejsce z każdej kategorii wiekowej).
2) Ewentualne przyznanie wyróżnień.
2) Sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji.
7. Nagrody
Uczniowie biorący udział w konkursie  otrzymają pamiątkowe dyplomy. Laureaci konkursu zostaną
nagrodzeni. Organizator dopuszcza możliwość wręczenia upominków ewentualnym osobom 
wyróżnionym przez Komisję.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 22 grudnia 2021 r., a w 
przypadku wprowadzenia nauki zdalnej po powrocie do szkoły.
9. Postanowienia końcowe
1)W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
2) Osoba do kontaktu - Anna Czajkowska, nauczyciel świetlicy szkolnej.
3) Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. 
4) Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, oznacza akceptację wszystkich 
punktów Regulaminu Konkursu.
5) Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na 
prezentowanie jego pracy na wystawie przygotowanej przez Organizatora oraz na stronie 
internetowej szkoły i w jej mediach społecznościowych.


