
KONKURS 
 

Serdecznie zapraszam do udziały w Bożonarodzeniowym
konkursie na kartkę świąteczną 

wykonaną techniką  komputerową

REGULAMIN KONKURSU 
NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ 

Organizator:
Dyrekcja Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Joanny Beretty Molli w Krakowie

Cel i przedmiot konkursu 

Celem konkursu jest:
• Pogłębianie tradycji Świąt Chrześcijańskich
• Kultywowanie zwyczaju wysyłania kartek świątecznych.
• Doskonalenie umiejętności pisania życzeń.
• Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności komputerowych i 

plastycznych.

1. Wybrane kartki świąteczne  będzą  wystawiene w gablocie szkolnej
 
2. Konkurs trwa od 07.12.2020 do 22.12.2020
 
Warunki uczestnictwa w konkursie 
 
3. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły w następujących kategoriach:

• I grupa  I – IV klasy
• II grupa V – VIII klasy

4. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.

5. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

6. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. Udział w konkursie jest 
poświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do złożonych prac.

7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 



Forma prezentacji pracy konkursowej 
 
10. Praca powinna być wykonana  w technice komputerowej w dowolnym edytorze grafiki oraz 
przesłana na adres joannamollawww@gmail.com.

11. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę. 

 
Miejsce i termin składania prac konkursowych 
 
12. Prace należy wysłać do dnia 22.12.2020 na adres joannamollawww@gmail.com

13. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą
podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

14. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

 Ocena prac konkursowych 
 
15. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową

Rozstrzygnięcie konkursu 
 
16. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu. 

17. Dla autorów zwycięskich projektu przewidziana jest nagroda. 

18. Planowana data ogłoszenia wyników 20 grudnia 2020 r. 

19. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły. 

20. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 
 
21. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji  o 
laureatach konkursu w Internecie.

 

 Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w konkursie  
Grzegorz Glanas


