
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 

uczniów do udziału w konkursie “LAURKA 

DLA BABCI I DZIADKA” celem, którego 

jest wykonanie dowolną techniką laurki 

dla babci i dziadka. Prace należy składać 

do dnia 20.01.2021. do godziny 15.00 do 

organizatorów – M.Dyl lub B.Bartosik. 

  

Organizatorzy konkursu –  

                                                                           M.Dyl i B.Bartosik 



 

CELE KONKURSU: 

1/ twórcza organizacja czasu wolnego,  

2/ promowanie kreatywności dziecięcej,  

3/ rozwijanie zdolności plastycznych, 

4/wdrażanie do kultywowania tradycji rodzinnej 

5/ szacunek do osób starszych 

UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów Szkoły 

Podstawowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły I stopnia 

wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym 

Mieście nad Pilicą 

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

 kat. I – dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-III Szkoły 

Podstawowej, 

 kat. II- dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej, 

 kat. III – dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły 

I stopnia 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1/ laurka musi być wykonana osobiście przez uczestnika Konkursu,  

2/ jeden uczestnik może zgłosić na konkurs tylko 1 laurkę, 

3/ laurka powinna być wykonana w technice plastycznej papierowej w 

dowolnym kształcie np.: tradycyjnej kartki, koszyczka z kwiatami, itp. 

4/ technika dowolna np.: naklejana, kredki, mazaki, farby: plakatowe, 

akwarele, akrylowe, bibuła, filc itp., z wykorzystaniem różnych dostępnych 

materiałów.   

 5/ wykonane laurki  podpisane imieniem i nazwiskiem autora pracy, oraz klasą 

należy przekazać organizatorom konkursu najpóźniej do dnia 20.01.2021.do godziny 

15.00.  



 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1/ laurki bez pełnych danych osobowych ( imię,  nazwisko autora pracy i  klasa do, 

której uczęszcza) nie będą brały udziału w Konkursie,  

2/ laurki oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora,  

3/ wyniki konkursu oraz  prace-laurki zostaną opublikowane na tablicy w świetlicy 

szkolnej oraz stronie internetowej Ośrodka 

 4/ wręczenie laureatom nagród odbędzie się w dogodnym terminie,   

 6/ przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu, 

 7/ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w celu 

rozstrzygnięcia konkursu. 

 

 

Organizatorzy konkursu –  

                                                                                                        M.Dyl i B.Bartosik 
 


