
REGULAMIN KONKURSU                                                                                   

„STROIK ŚWIĄTECZNY”                                                                

 ORGANIZOWANEGO  DLA UCZNIÓW                                                                                                    

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI                                            

W KUTNIE 

 

 

1. Organizatorami  konkursu są Małgorzata  Olesińska i Magdalena 

Szałkowska.  

2. Temat pracy konkursowej „STROIK ŚWIĄTECZNY” 

3.  Konkurs rozpoczyna się 19 listopada 2018r.  i trwa do 03 grudnia 2018r.  

4.  W konkursie mogą brać udział  wszyscy uczniowie klas IV –VIII Szkoły 

Podstawowej nr 1 mi. Tadeusza Kościuszki w Kutnie.  

Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. Prace konkursowe należy złożyć w wyznaczonym terminie i miejscu (termin 

do dnia ogłoszenia konkursy tj. 19 listopada do 3 grudnia 2018r. miejsce 

składania prac zaplecze 108). 

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi 

własnoręcznie. 

3. Każdy uczestnik konkursu powinien oznaczyć pracę  swoimi danymi: imię i 

nazwisko, klasa. Dane te będą służyć do kontaktu organizatorów z 

uczestnikiem konkursu.  

4. Dane zapisujemy na oddzielnym bileciku i doczepiamy do pracy np. za 

pomocą spinacza.  

5. Prace  anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i 

nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

Wyniki konkursu i nagrody 

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni 

laureatów konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  nie później niż trzy dni od jego 

zakończenia.  

4. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej szkoły.  

5. Nagrody zostaną przyznane od 1 do 3 miejsca, organizator zastrzega sobie 

również możliwość przyznania wyróżnienia jeżeli zajdzie taka potrzeba.   

6. Decyzja organizatorów, co do wskazania laureatów konkursu oraz 

przyznania im nagród jest ostateczna. 

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na 

ich równowartość pieniężną. 



 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję 

nagrodzonych prac na terenie szkoły.  

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie fotografii zwycięskich  prac na 

stronie internetowej szkoły. 

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny  u organizatorów 

konkursu tj. Magdalena Szałkowska i Olesińska Małgorzata  

5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na 

zasady zawarte w niniejszym regulaminie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

Konkursu, 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

 

Organizatorzy konkursu:   

 Olesińska Małgorzata                                                                                        

Szałkowska Magdalena 

 

 

 


