
              

Konkurs na Kartkę walentynkową z życzeniami 

Regulamin 

 

ORGANIZATOR: Klub 2. Pułku Rozpoznawczego 

UCZESTNICY: Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w 3 kategoriach 

wiekowych: 

 uczniowie klas I-IV 

 uczniowie klas V-VIII 

CELE:   

    • zachęcanie do kreacji twórczej i rozwijanie ekspresji artystycznej; 

    • wyrabianie poczucia estetyki; 

    • poszerzanie wiedzy na temat technik plastycznych; 

WARUNKI KONKURSU: 

   • zadaniem konkursowym jest stworzenie ciekawej kartki walentynkowej z wymyślonymi 

przez siebie życzeniami; 

   • praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana, nie może naruszać praw 

autorskich- musi być osobistym dziełem autora; 

   • zdjęcie kartki należy przesłać na adres: klub2pr@gmail.com 

 tył z danymi osobowymi twórcy projektu – imię, nazwisko, szkoła, klasa,  

nr tel; 

 format dowolny, technika wykonania – dowolna; 

 uczestnicy konkursu składają oświadczenie dotyczące przetwarzania 

i publikacji danych osobowych (załącznik). Bez wypełnionego oświadczenia  

zgłoszenie nie zostanie przyjęte; 

   • przesyłając pracę uczestnik wyraża zgodę na jej publikację na Facebooku oraz stronie 

internetowej Klubu 2.pr; 

  • każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. 



PRZEBIEG KONKURSU: 

• czas trwania konkursu 18.01.2021 r. do 11.02.2021 r.; 

• kryteria oceny: samodzielność, ciekawa prezentacja, pomysłowość, kreatywność, estetyka, 

zgodność z tematem; 

• komisja wybierze i nagrodzi trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej 

do 15.02.2020 r. Laureaci otrzymają powiadomienia telefoniczne i mailowe, wyniki konkursu 

zostaną opublikowane na Facebooku Klubu 2.pr; 

• przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na to, że praca zostanie zaprezentowana 

na pokonkursowej wystawie. 

ZASADY ORGANIZACYJNE: 

• wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa; 

• laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

KRYTERIA OCENIANIA: 

• komisja konkursowa będzie oceniać przede wszystkim walory artystyczne, samodzielność  

i oryginalność pracy. 

PUBLIKACJA PRAC: 

• w zależności od ilości nadesłanych prac, komisja dopuszcza upublicznienie w ramach 

wystawy pokonkursowej jedynie wybrane projekty. 

TERMINY: 

• zdjęcia kartek wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania i publikacji danych 

osobowych należy przesłać pocztą mailową na adres klub2pr@gmail.com do 11.02.2021 r. 

• podsumowanie konkursu i opublikowanie na stronie odbędzie się 15.02.2021 r.                        

o czym również poinformujemy pocztą elektroniczną. 

Kontakt w sprawie konkursu: 

 Klub 2.pr, nr tel.:  261 158 208    

 e-mail: klub2pr@gmail.com 

 

 

 

 

                     SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU! 

 


