
V WOJEWÓDZKI  KONKURS PLASTYCZNY 

odbywający się pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska 
„ANIOŁY BOŻONARODZENIOWE” 

 

I   Organizator  
 

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego 

ul. Szyprów 3 

80-335 Gdańsk 

 

II     Cele konkursu: 
 

1. Ukazanie piękna i propagowanie tradycji bożonarodzeniowej. 

2. Zachęcanie  do samodzielnego wykonywania ozdób świątecznych. 

3. Promowanie aktywności twórczej. 

 

III    Adresat: 
 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży , w kategoriach klas  1-3 i  4-8. 

 

IV   Wymagania: 
 

Prace konkursowe powinny zostać wykonane według następujących zasad: 

- Format przestrzenny,  wysokość do ok. 20-30cm. 

- Technika dowolna (masa solna, masa papierowa, paper-mache, tkaniny, folie, tworzywo     

   przyrodnicze , mieszane itd. z wyłączeniem szklanych butelek jako wypełnienia) 

- Anioł  powinien być solidnej konstrukcji, monolityczny, powinien stać bez podpierania.  

- Z każdej szkoły po wstępnej selekcji można przysłać do 5 prac. 

 

V   Prace nie będą zwracane uczestnikom - przechodzą na własność organizatora. 

     Każdy uczestnik zgłasza jedną pracę  z następującymi informacjami   

    (kartki ze sztywnego papieru należy przywiązać do aniołka, proszę ich nie przyklejać). 

    - Imię, nazwisko, wiek ucznia, nazwa szkoły z adresem,  numerem telefonu i    

        adresem e-mailowym, 

    -  imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana  

       ( wszystkie informacje-pismem drukowanym). 

    -  Na drugiej kartce niżej podane załączniki:  
 

1. Wojewódzki konkurs plastyczny” Anioły bożonarodzeniowe”.   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie uczestnika/uczestniczki konkursu danych 

osobowych dla celów konkursu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych.   

Data i podpis nauczyciela, data i podpis opiekuna prawnego uczestnika. 

 



2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy w celu upowszechniania   

rezultatów (zgadzam się też na ew. publikację wizerunku laureata na stronie 

internetowej szkoły) konkursu oraz popularyzacji jego idei.   

Data i podpis prawnego opiekuna uczestnika konkursu. 

 

VI   Terminy i warunki uczestnictwa: 

 

-  Do 6 grudnia 2019 r. – dostarczenie pracy na adres szkoły , z dopiskiem „ANIOŁY.” 

-  10 grudnia-opublikowanie wyników na stronie  internetowej szkoły.(www.sp89.pl). 

-  11 grudnia 2019 r. – godz. 17.00 - Gala konkursu połączona ze wspólnym kolędowaniem-   

    w siedzibie SP nr 89 przy ulicy Szyprów 3 w Gdańsku. 

 

VII  Ocena i nagrody: 

 

Powołane przez organizatora jury oceni prace, biorąc pod uwagę: 

- zgodność tematyki i techniki wykonania pracy, 

- pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu, 

- walory artystyczne i estetykę pracy. 

 

VIII  Postanowienia końcowe: 

 

   Nadesłanie prac jest jednoznaczne z  przekazaniem na rzecz organizatora prawa   

 do nieodpłatnego wykorzystania pracy w celach związanych z konkursem,  

w tym promujących konkurs oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

rozumieniu art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

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

Nadesłanie prac z kartami informacyjnymi jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Prace bez informacji o autorze lub z informacją nieczytelną, nie wezmą udziału w konkursie. 

Nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni od gali konkursu przechodzą do puli nagród w następnej 

edycji konkursu. 

 

 

Szczegółowe informacje o konkursie: Hanna Dzieciniak, nauczyciel plastyki Tel:501512572. 

 

http://www.sp89.pl/
http://www.sp89.pl/

