
  

Konkurs „Stroik Bożonarodzeniowy”  

  

Regulamin konkursu 

 

  I. Organizatorzy   

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 65 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 5 w Poznaniu.   

 

II. Cele konkursu   

1. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia. 

2. Stworzenie okazji do rodzinnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat 

zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia stroików bożonarodzeniowych. 

3. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej. 

4. Powrót do tradycji wykonywania stroików bożonarodzeniowych. 

5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

 

III. Uczestnicy konkursu   

1. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do klas 1-3 szkoły podstawowej 

nr 65 w Poznaniu.  

 

 IV. Warunki uczestnictwa   

1. Zadaniem konkursowym jest indywidualne lub grupowe (wspólnie z rodzeństwem lub 

rodzicami) wykonanie Stroiku bożonarodzeniowego z naturalnych materiałów, takich jak: 

orzechy, suszone owoce, szyszki, kora, ozdoby zrobione z bibuły, papieru, opłatka, nici, masy 

solnej, modeliny, słomy, siana, zboża, drewna, zasuszonych roślin, waty oraz elementów 

wykonanych samodzielnie (np. bombki). Wyjątek stanowi świeca. 

2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.   

  



V. Forma pracy   

1. Praca powinna być wykonana indywidualnie lub rodzinnie w formie przestrzennej. 

 

VI. Kryteria oceny   

1. Prace będą oceniane pod względem:  

- nawiązania do tradycji świąt Bożego Narodzenia, 

- oryginalność kompozycji, 

- brak elementów gotowych, 

- estetykę wykonania, 

- wykorzystanie materiałów naturalnych 

- zachowania formy pracy konkursowej,   

  

Prace oceniane będą na podstawie zdjęć opatrzonych metryczką: imieniem i nazwiskiem 

oraz klasą ucznia.   

 

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.   

 

VII. Terminarz konkursu   

1. Termin dostarczenia prac:   

Zdjęcia prac konkursowych opatrzone metryczką (imię, nazwisko, klasa,) należy przesłać na 

adres: swietlica.zspnr5.poznan@gmail.com, 

do dnia 18.12.2020 r. z adnotacją: „Stroik Bożonarodzeniowy” .   

2. Rozstrzygnięcie konkursu:   

  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.12.2020 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na 

stronie www.zsp5.poznan.pl.  

 

mailto:swietlica.zspnr5.poznan@gmail.com


VIII Postanowienia końcowe   

1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o 

zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.   

2. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 65 w Poznaniu.   

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.   

4. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie www.zsp5.poznan.pl oraz w siedzibie 

Organizatora.   

5. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte 

w regulaminie.   

  

6. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych na stronie szkoły.  

  


