
    

 
 Organizator:

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 3 
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi 

im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach

Zapraszamy po raz trzeci do uczestnictwa 
w  Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Najpiękniejsza pisanka”

Termin nadsyłania prac
do 23.03.2020r. 
Jest to termin ostateczny dostarczenia pracy. Nie decyduje data stempla 
pocztowego . Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

Obrady Jury
27.03.2020r.

Uroczyste  wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej
03.04.2020r. – laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o godzinie rozdania nagród.

Cel:
Upowszechnianie tradycji  Świąt Wielkanocnych oraz poznawanie obyczajowości ludowej 
i różnorodnych technik plastycznych w zdobieniu pisanek wielkanocnych. 

NAGRODY
Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów za I, II, III
miejsce  i wyróżnienia  we  wszystkich  kategoriach.  Nagrody  zostaną  wręczone  podczas
uroczystej gali finałowej.   Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie, które nie stawią się
osobiście po odbiór nagrody w dniu finału, mogą zwrócić się z prośbą do Organizatora o
przesłanie nagrody na własny koszt w terminie do 24.04.2020r.          



WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest otwarty dla uczniów klas I – VIII  wszystkich szkół podstawowych 

województwa śląskiego.
Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  samodzielne  wykonanie  Pisanki
Wielkanocnej  lub  stroika  wielkanocnego  z  pisanką  –  ozdobienie  wydmuszki,
plastikowego, styropianowego lub drewnianego jajka (prosimy nie nadsyłać „pełnych”
jajek  z naturalną  zawartością),  dowolną  techniką  plastyczną,  kierując  się  tematem
konkursu. Liczy się kreatywność, różnorodność technik plastycznych, pomysłowość.
Praca powinna być wynikiem oryginalnej twórczości i nie może naruszać praw osób
trzecich,  a  w  razie  gdyby,  mimo  zachowania  należytej  staranności,  do  takiego
naruszenia doszło, uczestnik konkursu zwalnia Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi  i  Sportowymi  im.  Żorskich  Twórców  Kultury  w  Żorach  od
odpowiedzialności za takie naruszenie. 

2. Do pracy należy dołączyć kartę informacyjną załączoną do regulaminu, zawierającą
dane  autora  (wypełniać  drukowanym  pismem,  ważne  jest,  aby  była  odpowiednio
przymocowana,  co  pomoże  organizatorom  w  uniknięciu  kłopotów  z  identyfikacją
autora  pracy).  Brak  niektórych  danych  lub  błędnie  podane  na  karcie  spowodują
dyskwalifikację pracy.

3. Każdy z uczestników może wykonać  1 pisankę lub 1 stroik. 
4. Liczba prac z jednej szkoły jest ograniczona. Każda szkoła wybiera 10 najładniejszych

prac, które przekazuje na konkurs wojewódzki.
5. Prace będą oceniane w  kategoriach wiekowych: 

I grupa: klasy I – III 
II grupa: klasy IV – V
III grupa: klasy VI – VIII 
Nie przyjmujemy prac zbiorowych, tylko prace indywidualnych autorów!

6. Prace przechodzą na własność Organizatora i zostaną przekazane sponsorom nagród
w ramach podziękowań.

7. Uczestnicy przesyłając prace na konkurs akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na:
 bezpłatne publikacje swoich prac dla celów związanych z konkursem oraz wystawą

pokonkursową, opublikowanie pracy plastycznej bez ograniczeń w zakresie i terminie,
 zbieranie  i  przetwarzanie  danych  osobowych  uczestnika  konkursu  przez  Szkołę

Podstawową nr 3 im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach.
8. Oceny prac  dokona  niezależne  jury powołane  przez  organizatora.  Decyzje  jury są

ostateczne.
9. Kontakt:  W  razie  niejasności  związanych  z  regulaminem  prosimy  o  kontakt

telefoniczny z p. Urszulą Siwek lub p. Małgorzatą Janus pod nr tel: do sekretariatu
szkoły 32/ 43 45 430 lub bezpośrednio do świetlicy 536 911 014.

Prace dostarczyć do
świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3  im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach

w nieprzekraczalnym terminie

do 23.03.2020r do godz. 16:30.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!



Karta Informacyjna

…….…………………………………………
(IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA)

…….………………………………………….
(KLASA/WIEK)

……………………………………………
(SZKOŁA)

….…………………………………………….
(ADRES PLACÓWKI)

……………………………………………..
(NR TELEFONU)

………………………………………………
(IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA/WYCHOWAWCY)


