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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ W STYLU MARYNISTYCZNYM 

 

 

ORGANIZATOR: 

 Szkolne Koło Edukacji Morskiej przy SP Nr 18 w Szczecinie, ul. Komuny Paryskiej 20. 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

 Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie. 

KATEGORIE WIEKOWE: 

 uczniowie klas VII SP, 

 uczniowie klas II i III Gimnazjum. 

CEL KONKURSU:  
Celem konkursu jest: 

 przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami marynistycznymi, 

 rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, 

 rozwijanie wyobraźni przestrzennej, 

 prezentacja talentów plastycznych. 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Tematem konkursu są ozdoby choinkowe w dowolny sposób nawiązujące do tematyki marynistycznej.  

2. Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać z własnych materiałów 1 ozdobę choinkową.  

3. Prace powinny spełniać wszystkie „normy” choinkowe, tzn. 

 być lekkie, 

 dekoracyjne, 

 posiadać odpowiednie zawieszenie. 

4. Prace należy opatrzyć czytelną metryczką (imię, nazwisko, klasa, szkoła) umieszczoną w widocznym miejscu.  

5. Prace złożone na konkurs nie są zwracane uczestnikom. 

6. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej  

po 14 grudnia 2017 r. na szkolnej choince w holu Szkoły Podstawowej nr 18.  

7. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie dyplomów nastąpi 18 grudnia 2017 r. 

UWAGA ! 
1. Każda ozdoba choinkowa musi spełniać podstawowy warunek – dać się zawiesić na choince. 

2. Prace, które nie będą spełniały powyższego warunku nie będą oceniane przez komisję. 

MIEJSCE I TERMIN: 
Prace konkursowe należy dostarczyć do SP Nr 18 , ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie w terminie  
do 14 grudnia 2017 r. do p. Romana Ławniczaka. 
 
NAGRODY:. 
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce i wyróżnienia oraz dyplomy.  
 
  



KOMISJA KONKURSOWA: 
Powołana przez organizatorów komisja oceniać będzie: 

 pomysłowość, 

 pracochłonność i staranność wykonania, 

 wrażenia artystyczne, 

 nawiązanie do tradycji marynistycznych. 

UWAGI KOŃCOWE: 

1. Uczestnicy przesyłając prace na konkurs akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na bezpłatne publikacje 

swoich prac dla celów związanych z konkursem i promocją Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej  

i Żeglarskiej.   

2. Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Romana Ławniczaka tel. 501 049 740. 

 

 


