
Regulamin konkursu – „Zatoka cienia – cegiełka serca” 

I. Organizator konkursu: 

Rada Rodziców oraz Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 343 im. Matki Teresy z 

Kalkuty w Warszawie, zwaną dalej Szkołą, zapraszają uczniów do udziału w 

konkursie plastycznym „Zatoka cienia – cegiełka serca”. Nagrodzone projekty 

zostaną wykorzystane w ramach wspomagania akcji na rzecz zmniejszenia poziomu 

nasłonecznienia w świetlicy szkolnej oraz na placu zabaw przy świetlicy szkolnej. 

II. Cele konkursu: 

1. Opracowanie wzorów cegiełek wspomagających akcję. 

2. Zainspirowanie dzieci do rozwijania kreatywności i umiejętności 

plastycznych. 

III. Czas trwania konkursu i miejsce składania projektów: 

1. Czas trwania konkursu:  04.04.2022 – 26.04.2022  

2. Projekty należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły. 

IV. Warunki uczestnictwa: 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

1. Spełnienie wymagań technicznych i formalnych dotyczących wykonania 

projektów, o których mowa w pkt. VI. 

2. Dostarczenie projektów w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa w 

pkt. III. 

V. Kategorie wiekowe uczestników konkursu: 

Do udziału w konkursie mogą przystąpić uczniowie w dwóch grupach wiekowych  

I – III i IV - VIII. 

  



VI. Wymagania techniczne i formalne: 

1. Projekt cegiełki należy wykonać dla wybranych nominałów: 

 Grupa I: 100 zł, 200 zł, 500 zł. 

 Grupa II: 5 zł, 10 zł, 15 zł. 

2. Do konkursu dopuszcza się projekty cegiełek wykonane technikami: 

malarską, rysunkową, fotograficzną, collage, fotomontaż oraz technikami 

komputerowymi. 

3. Do konkursu dopuszcza się projekty w formacie A4. 

4. Każdy autor może zgłosić projekty dla jednej lub obu grup nominałów. 

5. Projekty cegiełek należy opisać na odwrocie w prawym, dolnym rogu 

danymi: imię i  nazwisko autora, klasa, wiek. 

VII. Zasady przyznawania nagród: 

1. Jury, w którego skład wejdą: po dwoje przedstawicieli Rady Rodziców, 

Nauczycieli oraz Uczniów, przyzna trzy nagrody główne w każdej z dwóch 

kategorii wiekowych.  

2. Jury konkursu oceniać będzie: 

 oryginalność pomysłu, 

 adekwatność treści projektów do tematu konkursu, 

 estetykę wykonania, 

 czytelność przekazu. 

3.  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie 

internetowej Szkoły w dniu 28 kwietnia 2022 r.. 

4. Wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Dnia Ziemi w Szkole w 

dniu 29 kwietnia 2022r. 

5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

6. Wszystkie prace zostaną upublicznione podczas wystawy pokonkursowej, 

następnie oddane ich autorom. 


