
Regulamin I edycji konkursu „Stroik wielkanocny” 

 

I. Postanowienia ogólne 

Organizatorem konkursu są Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej 

w Jarosławcu, Jarosławiec 190, 22-424 Sitno. 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się I edycja konkursu pt: 

„Stroik wielkanocny”. 

II. Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika wielkanocnego (np. pisanka – wykonana na 

prawdziwym jajku, wydmuszce lub jajku styropianowym, stroik, zawieszka, figurka zajączka lub 

baranka, koszyk wielkanocny, ozdoba na stół wielkanocny, palma, itd.).  

Pomysł oraz technika wykonania są dowolne.  

Wysoko oceniane będą prace wykonane z materiałów naturalnych (np. bazie, gałązki, żywe kwiaty, 

sznurek, mech, kora drzewna, spodki drewniane, wianki naturalne, itp.). 

Dopuszczalne jest również zastosowanie gotowych wyrobów (ozdób lub ich bazy w postaci figur ze 

styropianu, sztucznych kwiatów, cekinów, piórek, itd.), jako dekoracji.  

III. Cel konkursu 

- popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze świętami Wielkiej Nocy, 

- doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego, rozwijanie wyobraźni twórczej, 

- prezentacja możliwości twórczych dzieci. 

V. Uczestnicy 

Konkurs jest skierowany do przedszkolaków z terenu Gminy Sitno, z podziałem na 2 kategorie 

wiekowe: 

- 3 – 4 latki, 

- 5 – 6 latki. 

IV. Nagroda 

Nagrodami (5 nagród w każdej z kategorii) będą gry edukacyjne i puzzle odpowiednie do grupy 

wiekowej oraz dyplomy pamiątkowe dla placówek biorących udział. 

VI. Warunki udziału w konkursie 

Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden, wykonany własnoręcznie stroik. 

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie/dostarczenie do Organizatora konkursu 

własnoręcznie wykonanego stroika do 1 kwietnia 2022 r. wraz z wypełnioną metryczką oraz zgodą 

rodzica/opiekuna prawnego. 



Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie szkoły https://spjaroslawiec.edupage.org/, 

nastąpi dnia 6 kwietnia 2022 r. 

Przekazanie nagród i dyplomów nastąpi do dnia 8 kwietnia 2022 r. w sposób uzgodniony 

z laureatami. 

Zgłaszając udział w konkursie uczestnicy oświadczają, że wykonali własnoręcznie stroik i nie narusza 

on praw autorskich osób trzecich oraz że przechodzi on na własność Organizatora konkursu. 

VII. Ocena prac 

Organizator powoła komisję konkursową. 

Komisja konkursowa oceni prace, biorąc pod uwagę zgodność z warunkami konkursu, walory 

estetyczne pracy, oryginalność i pomysłowość. 

Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega kwestionowaniu. 

VIII. Postanowienia końcowe 

Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w akcji ponoszą uczestnicy. 

Dostarczenie pracy konkursowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

Zgłaszając pracę do konkursu, opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz w celu przekazania 

ewentualnej nagrody. Opiekun prawny uczestnika wyraża również zgodę na publikację pracy 

konkursowej oraz imienia i nazwiska jej autora na stronie internetowej Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu zakończenia konkursu, odwołania akcji 

z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu, bez podania 

przyczyny; informacja o zmianach zostanie podana na stronie internetowej Organizatora akcji 

(https://spjaroslawiec.edupage.org/). 

O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (084) 611-20-28 u Pani Moniki 

Prokopowicz. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszenia do konkursu „Stroik wielkanocny” 

 

1. Imię, nazwisko i wiek uczestnika konkursu ……………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa placówki ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. E-mail placówki …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Imię i nazwisko nauczyciela …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………….. 

w I edycji konkursu „Stroik wielkanocny” organizowanym w roku szkolnym 2021/2022 przez 

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Jarosławcu.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka 

w celach związanych z organizacją konkursu oraz na publikację pracy konkursowej wraz z imieniem 

i nazwiskiem na stronie internetowej Organizatora. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i w pełni akceptuję przyjęte w nim 

zasady. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko nauczyciela oraz nazwa 

placówki)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

w I edycji konkursu „Stroik wielkanocny”, którego organizatorem są Oddziały Przedszkolne przy 

Szkole Podstawowej w Jarosławcu, w związku z udziałem dziecka z naszej placówki w konkursie. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem I edycji konkursu „Stroik wielkanocny” i akceptuję 

jego zasady. 

 
………………………………………………………………………………………………………. 
(miejscowość, data, czytelny podpis nauczyciela) 
 
 

 

 

 


