
 
 

Miejski konkurs plastyczny  

pt. „Anioł Bożonarodzeniowy” 
 

 
 

 

Organizator: 

Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno – Językowa  

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

Joanna Bielawska 509 348 964 

Magda Makarczuk 798 356 020 



Serdecznie zapraszamy do udziału w Miejskim Konkursie Plastycznym  

pt.: "Anioł Bożonarodzeniowy". Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół 

podstawowych z klas 1-3. Podpisane prace – przestrzenne wraz z wypełnioną 

metryczką należy dostarczyć do 06 grudnia 2021 r. do sekretariatu szkoły. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

 

I. Organizator: 

Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno – Językowa z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Białymstoku. 

 

Cele konkursu: 

• inspirowanie do pracy twórczej; 

• rozwijanie różnorodności form i technik plastycznych; 

• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni. 

 

II. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I – III szkół podstawowych z 

Białegostoku. 

 

III. Warunki uczestnictwa: 

• konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych miasta Białystok;  

• wielkość prac oraz technika jest dowolna;  

• praca ma mieć formę przestrzenną 

• konstrukcja anioła powinna być stabilna, a wszelkie jej elementy 

przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwała;  

• prace powinny być wykonane samodzielnie; 

• do wykonania anioła nie wolno używać artykułów spożywczych, które ulegają 

zepsuciu; 

• każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę;  

 • każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko wykonawcy, 

nr tel. kontaktowego, imię i nazwisko nauczyciela. 

 

IV. Metryczka 

Do pracy należy dołączyć kartę informacyjną (metryczkę) z następującymi 

danymi autora: 

• Imię i nazwisko autora pracy 

• Wiek 

• Nazwę i adres placówki oraz numer telefonu, email 

• Imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem pracę wykonano. 

 



V. Kryteria oceny prac: 

• Estetyka wykonania prac, oryginalność i zaangażowanie. 

• Zgodność z tematem konkursu. 

• Samodzielność wykonania prac. 

 

VI. Uwagi końcowe: 

• wszystkie prace plastyczne oraz ceramiczne biorące udział w konkursie 

przechodzą na własność organizatora; 

• dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego 

regulaminu; 

• organizator uzyskuje prawa do wykorzystania nadesłanych prac do ich 

ekspozycji na wystawach oraz nieodpłatnej publikacji na stronie 

internetowej szkoły. 

 

Wszelkie pytania odnośnie konkursów prosimy kierować do: 

p. Joanny Bielawskiej tel. 509 348 964 

lub p. Magdy Makarczuk tel. 798 356 020 

Dane kontaktowe Organizatora: 

Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno – Językowa z Oddziałami 

Dwujęzycznymi 

Ul. Kraszewskiego 33 

15-024 Białystok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszenia na konkurs plastyczny "Anioł Bożonarodzeniowy" 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………… 

 

Wiek dziecka ........................  

 

Adres szkoły .................................................................................................... 

 

 Nr. telefonu, (e-mail) …………………………….…………………………. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela …………………………....……………………  

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zbiorze danych osobowych 

prowadzonych dla celów związanych z realizacją w/w konkursu. 

 

…………………………………………………………………………….. 

Data i podpis rodzica 

 

 

 

 

 

 

Prosi się o czytelne wypełnienie metryczki drukowanymi literami. W przypadku 

nieczytelnego pisma praca nie będzie brana pod uwagę. 

 


