
 

 

Mamy zaszczyt poinformować , iż Zespół Szkół nr 2 w Zamościu ogłosił I Regionalny Konkurs 

Plastyczny, obejmując Szkoły Podstawowe z Zamojszczyzny,  pt. „Magiczna międzynarodowa choinka”, 

który jest skierowany do nauczycieli i uczniów  szkół podstawowych. 

Celem konkursu jest pokazanie pomysłów i wszelakich rozwiązań plastycznych wykreowanych przez 

uczniów i nauczycieli oraz wybór najciekawszej pracy. 

Mamy nadzieję, że wśród uczestników organizowanego konkursu nie zabraknie uczniów Państwa 

Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2, 22-400 Zamość,                         
ul. Sienkiewicza 5  

 

 

Zamość 14.11.2014 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo 
 

 
 



 

 

REGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO 

                              „MAGICZNA, MIĘDZYNARODOWA CHOINKA” 

 

1. Organizator 

Organizatorem konkursu plastycznego „Magiczna, międzynarodowa choinka” jest Zespół Szkół nr 2 w 

Zamościu. 

2. Cel 

   Celem konkursu jest szeroko pojęta edukacja plastyczna, regionalna i kulturowa.  

Konkurs ma sprzyjać pobudzeniu wyobraźni dzieci i rozwijać ich kompetencje kluczowe – ideą „Naszej 

magicznej, międzynarodowej choinki” jest pokazanie, że dzieci potrafią zamienić przedmioty codziennego 

użytku i różnorodne materiały w piękne ozdoby świąteczne wykorzystując w swojej formie symbolikę 

krajów anglo-, niemiecko - i francuskojęzycznych. 

3. Temat 

Tematem konkursu jest wykonanie świątecznej ozdoby choinkowej w której zawarty będzie symbol jednego 

z państw takich jak: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Szwajcaria, Luksemburg, Belgia, Austria. 

Ozdoba powinna być wykonana z dowolnego materiału np. folia, aluminium, plastik, papier czy styropian. 

 

4. Uczestnicy 

Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych. 

 

 

 

 

 

 



5. Zasady zgłaszania prac konkursowych 

 

1. Każdy uczeń może przesłać jedną pracę. Ilość prac przesyłanych przez placówkę oświatową jest 

nieograniczona. 

2. Prace mogą być zgłaszane do dnia 12 grudnia 2014r. Należy je przesłać pocztą lub dostarczyć 

osobiście ( w godz. 7.30 – 15.30) do sekretariatu Zespołu Szkół Nr 2 ul. Sienkiewicza 5 w Zamościu. 

Organizator konkursu nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia projektów, które mogą wystąpić 

podczas korzystania z usług pocztowych. 

3. Poza ozdobą choinkową należy dostarczyć zgłoszenie zawierające: 

a) dane szkoły (nazwa szkoły, adres, telefon i email), 

b) informacje o uczniu, który jest autorem pracy (imię, nazwisko, wiek), 

c) nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana, 

d) zgodę opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników konkursu na przetwarzanie przez 

organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz wykorzystanie wizerunku w 

przypadku otrzymania nagrody. 

 

6. Zasady przyznawania nagród 

 

1. Wyboru laureatów w konkursie dokonuje Jury Konkursu. 

2. Jury wyłaniając zwycięzców, będzie się kierować następującymi kryteriami: 

- samodzielność wykonania ozdoby choinkowej przez dziecko, 

- kreatywność prac, 

- nawiązanie do państw wymienionych w punkcie 2. 

 

7. Wyniki konkursu 

Finaliści zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo do dnia 16 grudnia. 

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Dnia Patrona w Zespole Szkół nr 2 w Zamościu. 

 

 

 

 

 


