
Regulamin konkursu „ STROIK WIELKANOCNY” 

 

I PRZEPISY OGÓLNE  

Celem konkursu jest: 

• kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami 

Wielkanocnymi, 

• troska o przyrodę i otaczający nas świat,  

• zmniejszenie wpływu odpadów, 

• odzyskiwanie, przetwarzanie i dawanie drugiego życia niektórym materiałom, 

• poszukiwanie nowych form prezentacji odpadków, 

• integracja środowiska szkolnego, 

• rozbudzenie wśród uczniów własnej kreatywności i twórczego działania, 

• uświadomienie, że wiele odpadów, które wyrzucamy, nadaje się do ponownego 

wykorzystania. 

 

Do udziału zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola. 

Forma pracy: 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu  stroika wielkanocnego. Stroik  powinien być 

wykonany z dostępnych materiałów naturalnych z wykorzystaniem materiałów nadających 

się do recyklingu. 

II. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do dnia 18-03-2022r. na adres: 

ST@zsz4.ostroleka.edu.pl lub telefonicznie Agnieszka Stefańska Tel: 600 758 396 

2. Każda placówka może dostarczyć maksimum 2 prace opatrzone metryczką zawierającą: 

Nazwę placówki, imię i nazwisko autora, klasę. 

3. Prace konkursowe należy składać do dnia 28 marca 2022r. do godziny 12: 00 w ZSZ Nr 4 

w Ostrołęce (sekretariat szkoły). 

4. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność szkoły i nie podlegają zwrotowi. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych oraz 

wykorzystania ich podczas kiermaszu charytatywnego pt. „Pomoc dla Ukrainy” 

6. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i nagrodach, uczestnicy konkursu zostaną 

powiadomieni przez organizatora.  
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III. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Komisja konkursowa powoływana jest przez organizatora. W skład komisji wejdą: 

Przedstawiciel grupy „EKO-maniaków”: Wiktoria Kaczyńska 

Koordynator: Pani Urszula Kaliszewska, Pani Agnieszka Stefańska 

2. Komisja konkursowa oceni pomysłowość w ujęciu tematu, koncepcję i kompozycję, 

czytelność przekazu i walory artystyczne, oraz wyłoni laureatów konkursu. 

3. W przypadku remisu następuje głosowanie pośród organizatorów, gdzie każdy członek 

ma 1 głos. Wygrywa praca z najwyższą ilością punktów. 

4. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

  

IV. NAGRODY  

1. Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace– 3 pierwsze miejsca. 

2. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie (dostarczenie prac konkursowych we wskazanym czasie) jest jednoznaczne z 

akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.  

2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. 

3. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, 

prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i 

prezentacji na wystawach i kiermaszach charytatywnych.  

4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy. 

 

Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów 
przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 



 


