
REGULAMIN KONKURSU
1)Konkurs dotyczy 3 grup wiekowych: kl. I-III SP, kl. IV-VI SP i kl. I-III Gimnazjum.

2)Prace można wykonać w 2 kategoriach:

WYCINANKA LUDOWA 
(tematyka i styl dowolny- wycinanka łowicka, kurpiowska, podlaska)

HAFT LUDOWY 
(wykonane ściegiem krzyżykowym – motywy roślinne, kwiaty, pejzaż wiejski)

Wykonane  prace  (maksymalnie  po  5  prac  z  każdej  kategorii  tematycznej  i  z  każdej  grupy 
wiekowej) prosimy wysłać do dnia 13 kwietnia 2012 roku na adres organizatora: 

Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, 
ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec Kościelny 

4)  Komisja  konkursowa  oceni:  samodzielność  wykonania  pracy,  oryginalność,  estetykę, 
zgodność z kanonami sztuki ludowej,

5)  Prace  należy  odpowiednio  przygotować,  tzn.  nakleić  na  brystol  lub  oprawić  w  ramkę 
tekturową (prosimy nie  oprawiać w ramki  z  drewna,  plexi,  szkła)  i  podpisać na odwrocie 
podając:

imię i nazwisko, klasę (szkoły podstawowej lub gimnazjum), nazwę, adres i telefon 
szkoły, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna

6) Komisja konkursowa dokona przeglądu prac i wyłoni zwycięzców. 

Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. 

7) Zaproszenia na uroczystość otrzymają wszyscy wyróżnieni i nagrodzeni uczniowie wraz ze 
swoimi opiekunami o czym poinformujemy zainteresowanych w późniejszym terminie.

Autorzy nagrodzonych i  wyróżnionych prac otrzymają pamiątkowe statuetki  lub dyplomy 
oraz nagrody.

Wszyscy laureaci otrzymają upominki (w miarę możliwości organizatora).

Zaproszeni laureaci obejrzą w szkole wystawę pokonkursową prac. 

Uroczystość uświetni szkolny zespół ludowy „Jarzębinki”, który zaprezentuje swój program 
artystyczny

Informujemy,  że  laureaci  konkursu z  klas  gimnazjalnych otrzymują  dodatkowe  punkty  do  
szkół średnich.

Prace przysłane na konkurs będzie można odbierać po 6 V 2012 r

Koordynator konkursu: Jan Sagun Osoby wspomagające: Anna Radziewicz,

Monika Zawadzka

Dodatkowych informacji udzielają osoby prowadzące konkurs: tel. 882422419

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w naszym konkursie !!!

Prace nagrodzone, wyróżnione oraz nieodebrane do końca roku szkolnego przechodzą na własność 
organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nagrodzonych prac w celach 
promocyjnych. Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej 
(www. zsj.home .pl) w zakładce „archiwum”.
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