
                   

 

 

Regulamin II Konkursu plastycznego na kartę świąteczną, 

                                   pt: „Niebo ziemi, niebu ziemia z Wańkowiczem ślij życzenia”. 

 

 

 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu „SCHOLA NOSTRA” 
działającego w ZS nr1 w Błoniu, 05-870 Błonie, ul. Łąki 2. 

II. CELE KONKURSU 

 

o wskazanie młodzieży  kreatywnej formy spędzania wolnego czasu 

o zachęcenie do twórczości rękodzielniczej młodzieży z powiatu warszawskiego zachodniego 

kultywowanie tradycji lokalnych 

o rozwijanie środków wykorzystywanych w komunikacji międzyludzkiej 

o rozwijanie kreatywności i pomysłowości oraz umiejętności manualnych 

o integracja różnych środowisk z terenu powiatu warszawskiego zachodniego 

o aktywizacja mieszkańców powiatu warszawskiego zachodniego, zachęcenie ich do aktywnego 

uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych 

o tworzenie pozytywnego wizerunku powiatu warszawskiego zachodniego jako miejsca otwartego 

na wartościowe inicjatywy kulturalne 

o wzbogacenie oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

o Konkurs przewidziany jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych państwowych 

i prywatnych  z powiatu warszawskiego zachodniego(każda placówka będzie mogła zgłosić od 3 

do 6 uczestników).  

o Tematyka prac – Boże Narodzenie – karta świąteczna. 

o Technika prac: dowolna technika plastyczna.  

o Format prac: 2 x A6 - 210 x 148 mm  (po złożeniu 105 x 148 mm) – składane pionowo lub 

poziomo  

 

o Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 

 

o Każda praca powinna zawierać następujące informacje (na 

odwrocie pracy): imię i nazwisko autora, wiek, klasa, 

placówka. 

 

o Do każdej pracy konieczne jest dołączenie wypełnionej 

karty zgłoszeniowej (karta znajduje się w załączniku do regulaminu). 

KRYTERIA OCENY PRAC 

o Zgodność z tematyką  i formatem prac------------------------------ 10pkt 

o Nawiązanie do tradycji lub regionu-----------------------------------10pkt 



o Oryginalność i kreatywność ------------------------------------------- 10pkt 

o Stopień trudności zastosowanych technik artystycznych---------10pkt 

o Ogólne wrażenie estetyczne---------------------------------------------10pkt 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC 

Prace wraz z kartą zgłoszeniową prosimy nadsyłać do 25 listopada 2022r.   (liczy się data dostarczenia 

do placówki organizatora), na adres: 

Zespół Szkół nr 1 im Melchiora Wańkowicza w Błoniu 

ul. Łąki 2 05- 870 Błonie 

z dopiskiem : „ II Konkurs plastyczny - Schola Nostra” 

 

V. KONTAKT 

W razie niejasności lub pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt:  

sekretariat@zs1-blonie.pl, Tel. 22/725-48-48  

Iwona Mościcka 603414343 

Emilia Kierzkowska 500038319 

 

VI. JURY 

a. Jury wybierze po trzy prace w każdej kategorii wiekowej (szkoły podstawowe i szkoły 

ponadpodstawowe) 

b. Przewidziane są również wyróżnienia oraz nagrody za udział w konkursie. 

 

VII. NAGRODY 

Środki na nagrody pozyskano w ramach realizacji zadania publicznego :  

Upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego, 

wspieranego przez Starostę Warszawskiego Zachodniego 

Przewidziano przyznanie dyplomów i atrakcyjnych nagród rzeczowych za trzy najlepsze miejsca w 

konkursie, w dwóch kategoriach wiekowych.   

W przypadku dużej ilości bardzo ciekawych prac mogą zostać również przyznane dwa wyróżnienia w 

każdej z kategorii, nagrodzone ciekawymi upominkami. 

 

VIII. WYNIKI KONKURSU 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas finału i uroczystego wręczenia nagród. 

Nagrodzone osoby wraz z opiekunami zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie  o terminie 

uroczystego  wręczenia nagród, które odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu. 

 

IX. UWAGI DODATKOWE 
a. Prace niezgodne z regulaminem, tj. bez dołączonej karty zgłoszeniowej, zniszczone w wyniku 

niewłaściwego opakowania bądź zrolowane nie będą brane pod uwagę.  
b. Prace przechodzą na własność organizatorów i będą wystawnie.  
c. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  
d. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobnym pismem lub telefonicznie o miejscu i godzinie 

uroczystego rozdania nagród 
 

 

Koordynatorzy projektu: 

Iwona Mościcka 

Emilia Kierzkowska 
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