
 

 

 

 

 

Zbliżają się Święta Wielkanocne.  

Związanych jest z nimi wiele tradycji. 

Jedną z nich jest wysyłanie kartek świątecznych. 

 Najpiękniejsze z nich to te, własnoręcznie wykonane, ozdobione różnymi technikami, 

dlatego 

    zapraszamy Dzieci i Młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym: 

                                      ,, Kartka Wielkanocna” 

 

ORGANIZATOR: 
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce. 

CELE KONKURSU: 
1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości 

artystycznej dzieci i młodzieży; 

2. Kultywowanie tradycji wykonywania kartek świątecznych 

3. Poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu 

różnych technik plastycznych. 

UCZESTNICY KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA: 
1. Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży przebywających na 

leczeniu w Instytucie Grużlicy i Chorób Płuc w Rabce oraz Uzdrowisku- 

Rabka S.A. 

2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. 

3. Prace przekazane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie. 

4. Technika wykonanych prac- dowolna płaska umożliwiająca ekspozycję 

(bez użycia plasteliny i pasteli olejnych). 

5. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice 

komputerowej. 



6. Format prac: 

Kl. I-III      A5 

Kl. IV-VI   A5 lub A6 

Kl. VII, VIII, szkoła średnia A6 

Kartka zamykana, bez życzeń 

 

7. Kartek nie podpisujemy- każda praca powinna posiadać dopiętą 

metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora: imię i nazwisko, klasa, wiek 

autora, oraz posiadać podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego   

zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

PRZEBIEG KONKURSU I OCENA PRAC: 
1. Konkurs rozpoczyna się 2.03.2020 i trwa do 27.03. 2020 r. 

2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu. 

3. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 

A) Klasy I-III 

B) Klasy IV-VI 

C) Klasy VII, VIII,  

D) Młodzież ze szkół średnich 

4. Kryteria oceny: oryginalność, pomysłowość, estetyka, samodzielność, 

atrakcyjność plastyczna pracy. 

5. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą 

oceniane. 

6. Prace należy oddać do: sekretariatu ZSU (ul. Słowackiego 10) lub 

Świetlicy Grupy Szkolnej w IGiCHP (pawilon VI). 

7. Komisja konkursowa ogłosi wyniki 9.04. 2020. 

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora. 

9. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

10. Ekspozycja pokonkursowa prac będzie dostępna w Pawilonie VI IGiCHP. 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: 
1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin. 

2. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na umieszczenie 

zdjęcia i informacji na stronie internetowej szkoły. 

3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

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

nie będą udostępniane osobom trzecim. 



W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z panią Urszulą Rapacz 

(501 744 879) lub Izabelą Dudzik-Sienko (696 484 891) 

 

 

 

 

 

 

 


