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REGULAMIN DZIELNICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO  

„CUDA RĘCZNIE ROBIONE” 

 

Adresat Konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII  szkół podstawowych dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. 

 

Organizator Konkursu: 

Szkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich Odkrywców”  

ul. Cieplarniana 23, 05-077 Warszawa 

 

Koordynatorzy Dzielnicowego Konkursu: 

Katarzyna Gawkowska – kgawkowska@sp353.pl 

Edyta Kowalczyk – ekowalczyk@sp353.pl 

 

Cele Konkursu: 

 Aktywizacja uczniów i zaangażowanie ich w działania charytatywne. 

 Promowanie twórczości, kreatywności i dobroczynności – przekazanie prac konkursowych na cel 

charytatywny wyznaczony przez Szkolne Koło Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 353. 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań dzieci. 

 Wspieranie oraz rozwijanie wyobraźni przestrzennej i twórczej oraz zdolności manualnych. 

 

Zadanie konkursowe: 

Zaprojektowanie i wykonanie rękodzieła (np. zabawki, maskotki, biżuterii i innych rzeczy ręcznie robionych). 

Przedmioty zgłoszone do konkursu powinny charakteryzować się walorami użytkowymi, dekoracyjnymi, 

artystycznymi lub edukacyjnymi. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII. 

 Liczba prac zgłoszonych z jednej placówki: nieograniczona. 

 Zgłoszone prace stają się własnością Organizatora. 

 Każda praca powinna posiadać  Załącznik nr 1- Metryczkę  oraz Załącznik nr 2 - Zgodę na udział dziecka 

w konkursie. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentacje prac oraz danych autora dla 

potrzeb konkursu na stronie internetowej szkoły. 

 Dostarczenie prac konkursowych jest równoznaczne ze zgodą na przeznaczenie na cel charytatywny 

wybrany przez Organizatora. 

Forma prezentacji pracy konkursowej: 

 Technika: dowolna. 

 Forma: przestrzenna. 

 Materiały: dowolne. 
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Termin: 

 Dostarczenie wykonanej pracy do Koordynatorów konkursu do dnia 27 maja 2022 roku. 

Miejsce składania prac: 

 Szkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich Odkrywców”, ul. Cieplarniana 23 (biblioteka szkolna). 

Ocena prac: 

 Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

 Ocenie podlegać będą: 

- pomysłowość, oryginalność i estetyka wykonania prac, 

- walory użytkowe, dekoracyjne, artystyczne lub edukacyjne. 

 Decyzja komisji zapadnie większością głosów i jest ostateczna. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 

 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w 2 kategoriach wiekowych: klasy I – IV oraz klasy  V-VIII. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 01.06.2022r. na stronie internetowej www.sp353.pl oraz przesłane                   

do szkół biorących udział w konkursie. 

 Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają 

dyplomy. 

 

Koordynatorzy konkursu: 

Katarzyna Gawkowska 

Edyta Kowalczyk 

http://www.sp353.pl/

