
Regulamin Konkursu „Najciekawsze przebranie Zimowe”- III Edycja 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele Joanna Panasiuk i Iwona Groenke; 

2. Konkurs odbędzie  się w dniu 17.01.2022 r., na terenie szkoły SP 39, w Gdyni. 

 

 

§ 2 

Przedmiot i cele konkursu  

1. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja najciekawszego przebrania zimowego ( wykonanego  

w domu) według własnego pomysłu. Prezentacja stroju nastąpi w klasie lekcyjnej. Zostanie 

wykonane zdjęcie, które przedstawione zostanie komisji konkursowej.  

2. Cele konkursu:  

• Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecka; 

• Pobudzanie aktywności twórczej;  

• Pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych ; 

• Pogłębianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu dzieła.  

 

§ 3 

Uczestnicy 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0, I, II i III SP nr 39. 

§ 4 

Warunki udziału   

1. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków; 

2. Wykonanie przebrania według własnego pomysłu z materiałów ogólnie dostępnych (papier, 

karton, tektura, bibuła, słoma, włóczka, tkanina, skóra,  materiał skóropodobny, drewno, 

płyta pilśniowa, wiklina, folia  itp.; ) 

3. Zgłoszenie udziału w konkursie w dniu 17.01.2022r przez wychowawcę klasy; 

4. Prezentacja przebrania w dniu 17.01.2022 r. w wyznaczonym przez Organizatora miejscu  

i czasie; 

5. Odbiór nagrody osobisty lub przez opiekuna prawnego podczas apelu z okazji „Dnia 

Laureata”. 

 

§ 5 

Przebieg konkursu 

1. Uczestnicy konkursu wykonują w domu przebranie według własnego pomysłu z materiałów, 

o których mowa w § 4,ust.2 niniejszego Regulaminu; 

2. W dniu 17.01.2022r., w godzinach 8.00 –14.00 wychowawcy klas  zgłaszają  udział  

w konkursie we wskazanym  przez Organizatora miejscu; 

3. W godz. 8.00 – 14.00 uczestnicy przygotowują się do prezentacji przebrania w swojej sali 

lekcyjnej ,przed nauczycielem, który wykona zdjęcie, aby przekazać je komisji konkursowej; 

4. Komisja Konkursowa dokona wyboru najciekawszych przebrań  i wyłoni  Laureatów Konkursu. 

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21.01.2022. 



6. Informacja zostanie przekazana w formie pisemnej wychowawcom klas oraz zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 6 

Kryteria oceny prac 

1. Komisja Konkursowa oceni przebrania według następujących kryteriów: 

• Pomysłowość 

• Estetyka wykonania stroju 

• Trwałość  

• Wkład pracy 

2. Przebrania gotowe (produkcja masowa) nie będą oceniane.  

 

§ 7 

Zasady przyznawania nagród 

1. Z klas 0, I, II i III  Komisja wyłoni trzy miejsca (od I do III). Przewidziane są również trzy 

wyróżnienia. 

2. Laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz  nagrody rzeczowe. 

3. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

 

§ 8 

Ogłoszenie wyników  

         1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21.01.2022. Informacja zostanie przekazana w formie         

               pisemnej wychowawcom klas oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły. 

        2.  Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną opublikowane na            

       stronie Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdyni. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez prawnego opiekuna 

uczestnika Konkursu na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu 

wyłonienia zwycięzcy Konkursu i przyznania nagrody. 

4. Opiekun prawny uczestnika Konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych 

 i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez Szkołę i na stronie  internetowej 

Szkoły, w celu promocji Konkursu lub idei Konkursu. 

5. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika 

oraz ich weryfikacji. 

6. Regulamin konkursu znajduje się u wychowawców klas I, II i III oraz na elektronicznym 

dzienniku Librus. 

 


