
Regulamin konkursu plastycznego  

„Bajkowa zima” 

 

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Bajkowa zima” jest Szkoła Policealna – Medyczne 

Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie.  

2. Celami  konkursu są : 
- rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności, 

- rozwijanie zdolności plastycznych.  

 

3. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5- 6 lat z Powiatu Łukowskiego. 

 

4. Konkurs obejmuje jedną kategorię – praca indywidualna dziecka. 

 

5. Uczestnik tworzy samodzielnie jedną pracę plastyczną zgodną z tematem konkursu, 

wykonaną dowolną techniką płaską w formacie A-4 (farby, kredki, ołówek, wyklejanka 

itp.bez użycia materiałów sypkich), a następnie wykonuje zdjęcie pracy i wysyła je 

na adres email: www.bibliotekamedyk2019@gmail.com. 

 

6. Do pracy konkursowej należy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy.  Prace bez 

dołączonego wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego zostaną 

zdyskwalifikowane. Formularz jest do pobrania na stronie www.mszlukow.pl.  

 

7. Prace będzie oceniać komisja konkursowa, według kryteriów: oryginalność pomysłu, walory 

artystyczne, estetyka pracy, wyraz artystyczny, zgodność z tematem, samodzielność 

wykonania pracy przez dziecko. 

 

8. Ostateczny termin wysyłania zdjęć prac: 22.01.2021 r. do godz. 20:00. Prace złożone po tym 

terminie nie będą brały udziału w konkursie. (decyduje data i godzina wysłania pracy  

na emaila placówki). 

 

9. Wysłanie zdjęcia pracy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację 

danych osobowych uczestnika oraz zdjęcia pracy w mediach oraz na stronie Szkoły  

organizatora. 

 

10. Oceny prac dokona powołane przez Organizatorów Jury . 

 

11. Na podstawie kryteriów zostaną nagrodzone najlepsze prace (I, II, III miejsce). Pozostali  

uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

12. Postanowienia Jury są ostateczne.  

 

13. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w dniu 23.01.2021 r. po obradach jury. Lista laureatów  

zostanie opublikowana na stronie www.mszlukow.pl oraz na FB szkoły.  Nagrody będzie 

można odebrać 25.01.2021 r. w sekretariacie szkoły lub w innym uzgodnionym wcześniej 

terminie. 

 

14. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.  

 

15. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela telefonicznie p. Anna Mikołajewska 

 – 660670 947, p. Anna Wiąckiewicz – 505123689, p. Agnieszka Zaniewicz – 660417559. 

 

16. Laureaci konkursu o wygranej i sposobie odebrania nagród poinformowani zostaną 

telefonicznie lub mailowo.  

http://www.bibliotekamedyk2019@gmail.com/
http://www.mszlukow.pl/
http://www.mszlukow.pl/

