
ZAPRASZAMY DO WZI ĘCIA UDZIAŁU  

W  IV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 
LITERACKIM I PLASTYCZNYM  

 

„CZAS BOśEGO NARODZENIA”  

TEMAT TEGOROCZNEGO  KONKURSU  

„WYMARZONE ŚWIĘTA BOśEGO NARODZENIA”  

  

1.Celem konkursu jest: 

• Inspirowanie aktywności twórczej dzieci.  
• Propagowanie wśród dzieci róŜnorodnych form wypowiedzi.  
• Ukazanie podstawowych wartości, takich jak: miłość, wiara, rodzina, przyjaźń, 

poświęcenie, brak obojętności dla drugiego człowieka…...  

  

2.Warunki konkursu:  

• Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (będzie rozpatrywany w 
 kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-VI).  

• Do konkursu nie moŜna zgłaszać prac juŜ publikowanych, nagradzanych w innych 
konkursach.  

• Prace powinny mieć charakter przyjazny dla duszy i umysłu człowieka. Radzimy 
tworzyć w klimacie: pogoda ducha, nadzieja, przygoda, radość, rodzina, wiara i 
oczywiście miłość.    

  

3.Udział w konkursie polega na :napisaniu opowiadania ; objętość pracy nie powinna 
przekraczać 5000 znaków, 

lub wykonaniu dowolną techniką(akwarela, pastele, wyklejanka, wydzieranka; prosimy nie 
przesyłać prac wykonanych materiałami sypkimi lub plasteliną, ) ilustracji (moŜna przesłać 1 
pracę plastyczną, format A-3: prace o mniejszym  lub większym formacie nie będą oceniane). 

  

 



4.Czas trwania konkursu: 

• Prace konkursowe naleŜy nadsyłać do Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym  

do 25 listopada  2011r.  Adres szkoły: 

Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym 

Słomków Mokry 23 

98-285 WRÓBLEW 

  

5.Zgłoszenia do konkursu: 

• Pracę literacką  naleŜy nadesłać w postaci WYDRUKU w 3 egzemplarzach .  
• Prace plastyczne opisać na odwrocie pracy .  
• Dane autora powinny zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, telefon 

kontaktowy, adres szkoły, nazwisko opiekuna.  

  

6.Postanowienia Końcowe 

• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych prac.  
• Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatora.  
• Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.  
• Osoby współtworzące Konkurs, członkowie Komisji, oraz członkowie ich rodzin 

  nie mają prawa brać udziału w Konkursie.  
• Do dnia 18 grudnia 2011 r. Komisja spośród nadesłanych prac wyłoni zwycięzców i 

ogłosi wyniki na stronie internetowej szkoły.  

ORGANIZATORZY 

Telefon kontaktowy: 0-43 82136 10 

 


