
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

PLASTYCZNO - JĘZYKOWEGO 

„POCZTÓWKA Z WAKACJI”                                           

Organizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” 

Termin: 3.09.2020 r. – 20.09.2020 r.  

Tematyka prac konkursowych: „Pocztówka z wakacji”  

Uczestnicy:   

Dzieci członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”: 

1)  I kategoria: przedszkole oraz zerówka i uczniowie klas 

pierwszych;  

2)  II kategoria: uczestnicy z kl. II– IV Szkoły Podstawowej;  

 Cele konkursu:  

- Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu; 

- Przedstawienie oczami dzieci wspomnień tegorocznych wakacji;  

-Popularyzacja działań plastycznych i kształtowanie wiedzy 

z zakresu różnych technik plastycznych; 

-Rozwijanie umiejętności językowych, a w szczególności 

kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim  

w sytuacjach użytkowych. 

Warunki uczestnictwa:  

- Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pracy konkursowej 

zgodnej z tematem w terminie nie przekraczającym 20  września.  

- Prace należy przygotować w formie dużej pocztówki (format A3). 



 

 

- Technika wykonania – płaska dowolna. Dodatkowo uczniowie  

w drugiej kategorii wiekowej (kl. II - IV Szkoły Podstawowej) 

zobowiązani są do napisania krótkiego pozdrowienia w języku 

angielskim. 

- Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, 

wykonaną samodzielnie. 

- Prace niezgodne z regulaminem lub złożone po terminie  

nie będą oceniane. 

- Prace przesłane do konkursu powinny zostać opisane  

na odwrocie w następujący sposób: Imię i nazwisko autora pracy/ 

Wiek /Numer kategorii konkursowej w jakiej osoba uczestniczy/ 

Numer telefonu do opiekuna/ e – mail /adres 

Zgłoszenia: Zgłoszenia prac przyjmowane są w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Lazurowa” w terminie od 3 września  

do 20  września 2020 r. 

Prace można również wysłać pocztą na adres: Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Lazurowa” ul. Rozłogi 8, 01-310 Warszawa,  

z dopiskiem „POCZTÓWKA Z WAKACJI”.  

Nagrody: Wyróżnione prace w każdej z kategorii zostaną 

nagrodzone. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy. Zwycięskie prace zostaną również opublikowane  

na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” 

www.smlazurowa.pl w zakładce „Kultura” oraz na stronie 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na Facebooku. 

Rozstrzygnięcie konkursu:  

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej  

do dnia 9 października 2020 r.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu  

czy odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od organizatora.  

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY! 

http://www.smlazurowa.pl/

