
Regulamin gminnego konkursu 
plastyczno-językowego

"Easter Bonnet” – Kapelusz Wielkanocny
dla klas 1-5

 Organizatorzy: p. Martyna Minda, p. Ewa Zjawińska, p. Monika   

Temat konkursu: Easter Bonnet (Kapelusz Wielkanocny)

wspieranie i prezentowanie twórczości plastycznej uczniów;
rozwijanie wyobraźni uczniów inspirowanej pięknem otaczającego nas świata 
 i tradycjami wielkanocnymi;
rozwijanie umiejętności artystycznych.

Uczestnicy: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-V szkół
podstawowych w gminie Wolanów (Bieniędzice, Sławno, Wolanów i Mniszek).
Technika: Technika wykonania kapelusza, nakrycia głowy dowolna. Ma mieć
formę przestrzenną. Stary kapelusz możemy ozdobić pisankami,   
 króliczkami, kwiatami, wstążkami itp.
Uczniowie indywidualnie wykonują kapelusz.
Kryteria oceny: Oceniane będą: pomysłowość, estetyka, kolorystyka,
oryginalność, dobór materiałów oraz wkład pracy.
Jury: Uczestników oceniać będzie komisja konkursowa złożona                               
 z nauczycieli. Decyzja jury jest ostateczna.
Nauczyciel zgłasza do konkursu maksymalnie trzy prace 

 I. Postanowienia ogólne

          Odzimkowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mniszku

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kapelusza z wiosenno-
wielkanocnymi ozdobami. Wykorzystać do tego możemy stare kapelusze. Kapelusz
może zostać stworzony własnoręcznie. Kapelusze można przystroić kwiatami,
zajączkami, kurczaczkami, jajkami, ptaszkami, gałązkami wierzby, wstążkami itp.
Ozdoby mogą być wykonane z papieru, bibuły, styropianu itp.

 
 II. Cele konkursu

III. Wymagania konkursowe

         uczniów ze swojej szkoły. 

 



Wraz z kapeluszem powinna być dostarczona karta zgłoszenia (załącznik nr 1
do regulaminu) oraz czytelnie wypełnione oświadczenie rodziców (załącznik
nr 2 do regulaminu).
Rozstrzygnięcie konkursu: do 6 kwietnia 2023 r. 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody ufundowane przez
organizatora oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe
dyplomy.
Organizator może przyznać również wyróżnienia.
Wręczenie nagród odbędzie się w sposób ustalony przez organizatora. 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 6 kwietnia 2023 r. Wyniki zostaną
opublikowane na stronie internetowej szkoły www.psp-mniszek.pl   

Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. Stają się one własnością
organizatora. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych
etapów. O zmianie uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych i wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej
organizatora w celu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.
Wszelkich informacji na temat konkursu udzieli p. Martyna Minda
(m.minda@psp-mniszek.pl) 

 
V. Nagrody

VI. Uwagi końcowe

  Opracowała: Martyna Minda

Termin: prace dostarczamy do 3 kwietnia 2023 r.
(poniedziałek). Praca powinna być opatrzona karteczką   
 z imieniem, nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły. 

              V. Terminy

http://www.psp-mniszek.pl/
mailto:m.minda@psp-mniszek.pl

