
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŚWIĄTECZNY 
LAMPION”  

 
 
I. ORGANIZATORZY 
– Przedszkole Nr 2 w Tarnowskich Górach 
 
 II. CELE KONKURSU 
 1. Ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.  
2. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych dzieci.  
3. Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności.  
4. Promowanie aktywności twórczej dzieci.  
 
III. OGÓLNE POSTANOWIENIA  
1. Konkurs adresowany jest do uczniów Przedszkola Nr 2 w Tarnowskich Górach. 
2. Każdy uczestnik może dostarczyć jeden własnoręcznie wykonany lampion świąteczny. 
3. Autorem pracy może być tylko jeden uczeń.  
4. Technika i materiały dowolne.  
5. Prace oceniać będzie jury.  
6. Każda praca plastyczna powinna być opisana - imię i nazwisko dziecka oraz opiekuna 
przedszkolnego.  
7. Prace nieopisane i wykonane niezgodnie z regulaminem nie wezmą udziału w konkursie.  
8. Złożenie opisanych prac jest jednoznaczne z: – akceptacją regulaminu, – wyrażeniem 
zgody przez opiekunów prawnych ucznia, na przetwarzanie jego danych osobowych, – 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna przedszkolnego, – zgodą 
na nieodpłatne prezentowanie pracy plastycznej.  
9. Prace należy składać do 14.12.2020 r. w Przedszkolu Nr 2 w Tarnowskich Górach, ul. 
Gruzełki 17.  
10. Zdjęcia prac zostaną opublikowane na stronie Przedszkola Nr 2 w Tarnowskich Górach..  
11. Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni.  
12. Prace przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane.  
 
IV. KRYTERIA OCENY  
1. Prace oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatorów. Lampiony będą oceniane 
według następujących kryteriów: – ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, – 
opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów, – motywy regionalne, – wkład pracy, 
– estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji, – walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, 
dodatki).  
2. Komisja przyzna nagrody za I, II, III miejsce i 2 wyróżnienia.  
3. Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom.  
4. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną 
podane do publicznej wiadomości na stronie Przedszkola Nr 2 w Tarnowskich Górach.  
5. Wręczenie nagród nastąpi 22 grudnia 2020 r. w Przedszkolu Nr 2 w Tarnowskich Górach. 


