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Regulamin Konkursu Plastycznego 

„Obcojęzyczna kartka Walentynkowa” 

  

1. Organizatorem konkursu plastycznego pn.: „Obcojęzyczna kartka Walentynkowa” 

jest Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzyborzu 

2. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie klas I-VIII   

3. Celem konkursu jest uczczenie Dnia Świętego Walentego, rozwój poczucia estetyki, 

pomysłowości i kreatywności plastycznej, rozwijanie zdolności manualnych i 

językowych oraz umożliwienie zaprezentowania uzdolnień plastycznych i 

językowych uczestników konkursu.  

4. Konkurs rozpoczyna się 25 stycznia 2023 roku i trwać będzie do 8 lutego 2021 roku 

włącznie.  

5. Dostarczenie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych  w 

niniejszym regulaminie.  

  

  

  

Przepisy dotyczące prac  

  

1. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną Kartkę Walentynkową.  

2. Kartka może być wykonana dowolną techniką (rysunek, praca malowana farbami, 

wyklejanka, praca wykonana pastelami i inne).  

3. Motyw pracy powinien skupiać się wokół Dnia Świętego Walentego.  

4. Maksymalny format kartki-A4.  

5. Kartka Walentynkowa może być całościowa jak i rozkładana, gdzie po rozłożeniu 

musi zostać zachowany format A4.  

6. Praca powinna zawierać krótki tekst wymyślony przez uczestnika konkursu, pisany w 

języku niemieckim lub angielskim dotyczący Walentynek.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac, które nie spełniają 

wyżej wymienionych warunków regulaminu.  

8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.  
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Zgłoszenie udziału w konkursie  

  

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w 

Międzyborzu z klas I-VIII   

2. Aby zostać uczestnikiem konkursu należy złożyć pracę konkursową w Sali 29 u pani 

Pauliny Czołnik lub Moniki Ostrowskiej. 

3. Zgłoszenia będą przyjmowane od 25.01.2023 r., do 8.02.2023 r.  

 

Jury i sposób oceny  

1. Organizator powołuje Jury Konkursu.  

2. Wszelkie prace dostarczone do Konkursu podlegać będą ocenie Jury. Spośród 

dostarczonych prac Jury wybierze najlepsze prace w kategoriach klas I-IV oraz klas 

V-VIII.  

3. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę:  

 zgodność pracy z tematem,  

 estetykę,  

 ujęcie tematu,   

 kreatywność.  

 poprawność językową 

 

  

 

 


