
Regulamin konkursu „Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa”

1. Organizator konkursu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu (filia nr 2 - Rudna IV) oraz Szkoła podstawowa nr 45 

im. Janusza Korczaka w Sosnowcu. 

2. Cele konkursu:

• rozwijanie wyobraźni;

• pobudzanie aktywności twórczej;

• rozwijanie wrażliwości;

• popularyzacja Świąt Bożego Narodzenia umacniających więzi rodzinne.

3. Zadanie konkursowe.

Wykonanie pracy plastycznej w formie kartki bożonarodzeniowej.

4. Format pracy oraz forma:

• kartka świąteczna może być wykonana ręcznie dowolną techniką lub zaprojektowana przy 

użyciu programów graficznych i wydrukowana;

• rozmiar kartki nie powinien przekroczyć formatu A4;

• na odwrocie pracy należy podać imię, nazwisko oraz klasę.

5. Warunki uczestnictwa.

Każda praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora oraz klasę w celu umożliwiającym 

identyfikację. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia zawierającą informację o przeniesieniu praw 

autorskich prac na organizatora konkursu. 

6. Uczestnicy.

Konkurs jest skierowany wyłącznie do uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 w Sosnowcu. 

Konkurs jest podzielony na trzy kategorie:

• uczniowie klas I - III

• uczniowie klas IV- VI

• uczniowie klas VII – VIII

5. Za organizację w zakresie oceny i ekspozycji prac konkursowych odpowiedzialny jest organizator 

konkursu (Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu).

7. Harmonogram konkursu:

• prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej (p. Agata Kubarek) do 3 grudnia 2021 r. 

• rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 grudnia;



• wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Sosnowcu oraz na stronie internetowej szkoły;

• laureaci konkursu będą mogli odebrać nagrody i dyplomy na uroczystym spotkaniu 13 grudnia 

w bibliotece szkolnej.

8. Kryteria oceniania prac.

Komisja konkursowa złożona z pracowników biblioteki miejskiej  przyznaje w poszczególnych 

kategoriach następujące nagrody:

• I nagroda;

• II nagroda;

• III nagroda.

Komisja ocenia prace według następujących kryteriów: 

• zgodność z tematem;

• pomysłowość i oryginalność formy;

• estetyka wykonania.

9. Postanowienia końcowe:

1. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do komisji konkursowej.

2. Prace konkursowe  przechodzą na własność organizatora.

3. Prace nie podlegają zwrotowi.

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu lub w przypadku osób niepełnoletnich 

przez ich prawnych opiekunów dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926, z późn. zm.). 


