
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„MOJA KARTKA ŚWIĄTECZNA”-  
ŚWIĘTA WIELKANOCNE 2020 
  

1.  ORGANIZATOR: 

     Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

  

1.  CELE KONKURSU: 

1. Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej. 

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyrabianie poczucia piękna. 

3. Zwiększanie zdolności manualnych wśród dzieci. 

4. Kultywowanie tradycji wykonywania kartek wielkanocnych. 

5. Umożliwienie uczniom przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt 

Wielkanocnych. 

6. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej. 

7. Poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych. 

8. Rozwijanie wrażliwości na sztukę i otaczającą przyrodę. 

  

   III. TEMAT KONKURSU: 

Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego hasła „Święta Wielkanocne”. Zadaniem uczestników 

jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej. 

  

IV. UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gmin położonych na obszarze Parku 

Krajobrazowego Doliny Sanu. Uczestnicy   konkursu   ręcznie wykonają   kartkę   świąteczną   z okazji 

„Świąt Wielkiej Nocy”. 

  

     Kartki konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach: 

1. Kategoria I – klasy I-III 

2. Kategoria II – klasy IV-VI 

  

 

 



V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU: 

1. Własnoręcznie wykonana kartka świąteczna (technika i materiał: kartki wykonane z kartek z 

bloku technicznego białego lub kolorowego malowane kredkami, farbami, pastelami lub 

wyklejane, nadające się do wysyłki w kopercie) - dodatkowo punktowane będzie 

wprowadzenie elementów budzącej się do życia przyrody. 

2. Kartka świąteczna o dowolnym kształcie, składane, maksymalna wielkość nie może 

przekraczać formatu A5. 

3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. 

4. Kartki konkursowe na odwrocie nie mogą być opisywane i nie mogą zawierać tekstu życzeń. 

5. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej. 

6. Do nadesłanych kartek należy dołączyć: 

         a). dane autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, nazwę szkoły, oraz dane opiekuna 

         b). zgodę na wykorzystanie kartek przez organizatorów do celów promocyjnych i edukacyjnych 

(oświadczenie). Podpisanie zgody jest  równoznaczne  z oświadczeniem o posiadaniu przez ZKPK w 

Krośnie praw autorskich do nadesłanych kartek (w przypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica lub 

opiekuna prawnego). 

      7. Do udziału w konkursie  nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów. 

      8. Nadesłane kartki świąteczne przechodzą na własność Zespołu i zostaną wykorzystane w 

ramach promocji. 

     9.Prace należy przesyłać do 31 marca 2020r. na adres: Zespół Karpackich Parków 

Krajobrazowych w Krośnie ul. Trakt Węgierski 8a,   38-450 Dukla z dopiskiem „MOJA KARTKA 

ŚWIĄTECZNA”- ŚWIĘTA WIELKANOCNE 2020. 

 

VI. KRYTERIA OCENY: 

Komisja oceni prace według następujących kryteriów: 

 zgodność z tematem, 

 pomysłowość i oryginalność, 

 estetyka wykonania, 

 wprowadzenie elementów budzącej się do życia przyrody 

 

VII. ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone w każdej kategorii. 

O wynikach konkursu poinformujemy na stronie internetowej Zespołu. www.parkikrosno.pl 

 


