
KONKURS PLASTYCZNY 

Pan Adam Buława - Przewodnicz ący Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, 
Pan Krzysztof Bugla - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz 

Rektor-Komendant - nadbryg. Pan Paweł K ępka 

– zapraszaj ą dzieci i uczniów żoliborskich przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  do udziału w Dzielnicowym Konkursie 

Plastycznym na najładniejsz ą kartk ę z okazji Świąt Bo żego Narodzenia 

 

CELE KONKURSU: 

1. Uświadamianie dzieciom i młodzieży znaczenia tradycji w życiu społeczeństwa poprzez 

kultywowanie obyczajów świątecznych. 

2. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży oraz estetyki 

wykonywania prac plastycznych. 

3. Zapoznanie dzieci i młodzieży z różnorodnymi technikami plastycznymi. 

4. Wymiana doświadczeń artystycznych i twórczych. 

SZCZEGÓŁY KONKURSU: 

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 

I etap wewnątrzprzedszkolny/wewnątrzszkolny                     

II etap dzielnicowy 

1. W I etapie konkursu placówki ogłaszają i przeprowadzają eliminacje na swoim terenie. Każda 

z placówek biorących udział w konkursie wyłania 3 najlepsze prace w każdej kategorii 

wiekowej. Prace wraz z kartą zgłoszenia (zał. 1) oraz oświadczeniem rodziców (zał. 2) 

placówki dostarczają do Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz do dnia             

21 listopada 2016 r. do godz. 16.00. 

2. W II etapie konkursu Dzielnicowa Komisja Konkursowa wyłania i nagradza laureatów            

w każdej kategorii wiekowej. 

Ponadto Dzielnicowa Komisja Konkursowa wybierze najładniejszą kartkę spośród wszystkich, 

które wpłynęły na konkurs. Zostanie ona skopiowana i udostępniona osobom zainteresowanym w 

punkcie informacyjnym w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz. Zwycięzca otrzymuje nagrodę specjalną. 

 



REGULAMIN KONKURSU: 

I. Kategorie wiekowe: 

1. Przedszkole 

2. Oddział „0" w Przedszkolu lub Szkole Podstawowej 

3. Szkoła Podstawowa klasy I - III 

4. Szkoła Podstawowa klasy IV- VI 

5. Gimnazjum 

6. Szkoły ponadgimnazjalne 

Il. Kryteria oceny prac: 

− zgodność z tematem konkursu, 

− samodzielność wykonania pracy, 

− staranność wykonania - poziom estetyczny pracy, 

− inwencja twórcza, 

− ogólne wrażenia artystyczne. 

III. Warunki uczestnictwa: 

1. Prace powinny być wykonane maksymalnie w formacie A4 dowolną techniką 

plastyczną. 

2. Praca musi być zgodna z tematyką konkursu. 

3. Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę. 

4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora 

praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U z 1994 r. nr 24, poz. 83) oraz praw publikacji    

w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie, 

prasie i innych mediach lokalnych. 

5. Dostarczane prace powinny zawierać kartę zgłoszenia oraz oświadczenie rodziców. 

6. Każda placówka do dnia 21 listopada 2016 r. wysyła na adres mailowy: 

oswiata@zoliborz.org.pl imiona i nazwiska uczestników konkursu. 

 

 

 



IV.  Terminy: 

1. 20 października 2016 r. - placówki ogłaszają konkurs na swoim terenie. 

2. Do 21 listopada 2016 r. do godz. 16.00 - placówki przekazują 3 najlepsze prace w każdej 

kategorii wiekowej do Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz. 

3. 23 listopada 2016 r. - wyłonienie laureatów konkursu przez Dzielnicową Komisję 

Konkursową. 

4. 7 grudnia 2016 r. - uroczyste rozdanie nagród. 

V. Zasady przyznawania nagród: 

1. O wynikach konkursu zadecyduje Dzielnicowa Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

2. Prace zostaną ocenione zgodnie z kryteriami ocen (pkt II). 

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy 

Żoliborz. 

4. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani o wynikach konkursu. 

5. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody 

(dokonując oceny prac komisja może nie przyznać trzech pierwszych miejsc w danej 

kategorii). 

6. Dzielnicowa Komisja Konkursowa wybierze najładniejszą kartkę spośród wszystkich, 

które wpłynęły na konkurs. Zostanie ona skopiowana i udostępniona osobom 

zainteresowanym w punkcie informacyjnym w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz.  

Zwycięzca oraz otrzyma nagrodę specjalną. 

7. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 7 grudnia 2016 r. o godz. 17.00 w Szkole 

Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54. 

VI.  Nagrodzone w konkursie prace przechodzą na własność organizatora, który zwróci prace do 

placówek. 

VII. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
 



 

KARTA ZGŁOSZENIOWA1                     (zał. 1) 

do Dzielnicowego Konkursu Plastycznego na najładniejszą kartk ę z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 

 
1. Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika: 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

2. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

3. Nazwa szkoły: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

4. Kategoria konkursowa 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………….      …………………….. 
        data          pieczęć szkoły 

 

Oświadczenie    (zał. 2) 

Oświadczam, że  .................................................................................................................. ………… jest 

autorem pracy zgłoszonej do Dzielnicowego Konkursu Plastycznego na najładniejszą kartkę z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia. Wyrażam zgodę, aby praca była w całości wykorzystywana i przetwarzana 

przez organizatora konkursu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji pracy bez honorarium za prawa autorskie. 

Oświadczam, że przekazana praca nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z prawem i nie 

narusza praw autorskich oraz dóbr osobistych chronionych prawem. 

Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

Data 

                                            
1 KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 


