
POWIATOWY   KONKURS    PLASTYCZNY         

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa WELDON School, przy współpracy 

 Producenta  farb - LaboFarb Sp. z o.o. w Dębicy, 

  ogłaszają konkurs na najpiękniejszą Bombkę Bożonarodzeniową. 

Serdecznie zapraszamy do udziału dzieci w wieku szkolnym, uczniów szkół 

podstawowych w klasach I-III. 

REGULAMIN KONKURSU  

I. Organizator: 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa WELDON School 

 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 

 Producent farb - LaboFarb Sp. z o.o. Dębica   

 Fundacja Radosny Uśmiech Dziecka 

II. Cele konkursu: 

 Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych  

 Rozbudzenie zainteresowań i wrażliwości plastycznych wśród dzieci  

 Rozwijanie zdolności manualnych dzieci 

 Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej                  

z obrzędami okresu Bożego Narodzenia. 

III. Adresaci konkursu:  

Konkurs skierowany jest do: 

1. Szkół podstawowych z Powiatu Dębickiego, klasy I - III 

2. Szkołę w konkursie reprezentować może  maksymalnie 2 uczestników (szkoła wyłania dwóch uczniów). 

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. 

3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu. 

Zgłaszanie uczniów do udziału w konkursie: 



1. Zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie można dokonać elektronicznie  do 25 listopada 2016 r. na adres:  

www.weldonschool.pl  lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej Weldon School, ulica Ratuszowa 9, 39-200 

Dębica - (załącznik nr.1) 

2. Po upływie terminu określonego w punkcie 1, kolejne zgłoszenia nie będą uwzględniane.                       

3. Regulamin konkursu i załączniki nr 1, 2 można pobrać ze strony: www.weldonschool.pl 

IV. Technika i forma pracy:  

1.  Dzieci wykonują bombki samodzielnie pod okiem nauczyciela - inspiratora do działań twórczych.  Mają to 

być bombki o tematyce szopki betlejemskiej, szopki krakowskiej lub ludowej. 

2. Zadaniem uczestników jest wykonanie oryginalnej i estetycznej bombki bożonarodzeniowej z elementem 

umożliwiającym zamocowanie/ekspozycję do postawienia. 

3. Technika dowolna – farby akwarelowe, plakatowe, akrylowe; kredki ołówkowe, świecowe, pastele, bibuła, 

krepina,  papier  kolorowy,  złotko aluminiowe, drewno, materiał przyrodniczy, z wykorzystaniem szkła, 

decoupage. 

4. Nie będą brane do oceny prace  z zastosowaniem gotowych, kupionych w sklepie elementów świątecznych. 

V. Termin i miejsce składania prac: 

Prace konkursowe należy dostarczyć do MOK Mors w Dębicy, w dniu 02 grudnia 2016r. 

w godzinach od 8.00 do godz. 16.00. 

VI. KOMISJA KONKURSOWA:  

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora                         

w składzie: Ryszard Kucab, Jan Borek, Mariola Zając, Ireneusz Kozak, Barbara Różańska. 

2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych  prac 

3. Jury będzie zwracało uwagę na: samodzielność wykonania – zgodność pracy z tematem,   

 pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania, wkład pracy. 

4. Organizator nie zwraca uczestnikom prac biorących udział w Konkursie. Będą one wyeksponowane w 

Galerii Dębickiej  

5. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na stronie internetowej  

www.weldonschool.pl , na wystawie pokonkursowej w Galerii Dębickiej  oraz w Obserwatorze Lokalnym. 

6.  Zwycięzcy oraz wyróżnieni uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a zwycięskie szkoły 

otrzymają farby firmy LaboFarb do malowania klasopracowni.  

7.  Wyróżnieni uczniowie i szkoły zostaną powiadomieni zaproszeniem, na uroczystość wręczenia nagród,                   

w dniu 09.12.2016 r. w MOK Mors, ul. Sportowa 28. 

8.    Organizatorzy nie zwracają uczestnikom prac biorących udział w konkursie. Będą one  wyeksponowane  

na wystawie pokonkursowej w Galerii Dębickiej, ul. Ks. Nosala 2  w Dębicy, w okresie od 12.12.2016 r. do 

30.01.2017 roku. 

 

VII. Zasady opisywania prac konkursowych: 

 

Każda praca zgłoszona powinna mieć umocowaną, wypełnioną kartę zgłoszenia - załącznik nr 1,2. 

 

VIII. NAGRODY: 

1. Spośród zgłoszonych do konkursu wytworów, komisja wybierze prace, które zostaną nagrodzone                                       

i wyróżnione. 
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2. Laureaci I, II, III miejsca zostaną obdarzeni nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami, natomiast placówki 

zwycięskie otrzymają farby od Producenta farb – LaboFarb Sp. z o. o. Dębica, do pomalowania 

klasopracowni szkolnej oraz wezmą udział w akcji świątecznej LaboFarb Sp. z o. o. pt.  „Malujemy bombki 

bożonarodzeniowe” na terenie własnej  szkoły podstawowej. Osoby wyróżnione otrzymują nagrody rzeczowe, 

dyplomy- podziękowania. 

 

IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i zgodą na publikację 

danych osobowych – (załącznik 2). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz zdjęć uczestników konkursu. 

3. Uczestnik, który dostarczy pracę na konkurs, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby   

konkursu. 

4.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora konkursu. 

5. Wszelkich informacji o konkursie można uzyskać w Niepublicznej Szkole Podstawowej Weldon  School pod 

numerem telefonu: kom. 669 204 245 oraz na stronie internetowej:    www.weldonschool.pl 

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorowi prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania wizerunków prac konkursowych w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej 

liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich  w Internecie oraz w innych formach utrwaleń 

nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowania zdjęć na wystawach w celu popularyzacji 

konkursu. 
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