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REGULAMIN VI EDYCJI MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

W DZIELNICY WAWER 

„MUZYCZNY BUKIET DLA BABCI I  DZIADKA” 

Zapraszamy uczniów świetlic z wawerskich szkół podstawowych do udziału w 

konkursie plastycznym pt. „Muzyczny bukiet dla Babci i dziadka”. 

Organizatorem konkursu jest Świetlica Uczniowska działająca  

w Szkole Podstawowej Nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie. 

Zadaniem konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej bukietu dla Babci i Dziadka z 

wykorzystaniem przewodniego motywu muzycznego np.: ułożenie w formie instrumentów 

muzycznych, nutki i inne symbole muzyczne, itp. 

Cele konkursu: 

-kształtowanie silnych więzi międzypokoleniowych, 

- zwrócenie uwagi na ogromną rolę Babci i Dziadka w wychowaniu dzieci, 

- nadanie należnej rangi Świętu Babci i Dziadka, 

- kształtowanie poczucia estetyki, 

- rozwijanie wyobraźni twórczej, 

- uwrażliwienie na piękno i bogactwo kwiatów. 

Regulamin: 

1. Uczestnicy: uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej. 

2. Przedmiot konkursu: samodzielne wykonanie prac na podany temat.  

3. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 
I kat. 6-8 lat 
II kat. 9-11 lat 
 
2. Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A-3 

(297mmx420mm) bez oprawy. 



3. Technika wykonania prac jest dowolna np.: malarstwo, grafika, rysunek lub inne, technika płaska, 
grubość pracy nie powinna przekraczać 5cm. 

4. Do wykonania pracy można wybrać dowolne kwiaty. 

5. Gotowe materiały nie będą oceniane. 

6. Termin oddawania prac konkursowych 20.01.2020r. 

7. Każda placówka może złożyć maksymalnie 5 prac różnych autorów na adres: 

Szkoła Podstawowa Nr 218 w Warszawie  im. Michała Kajki. 
ul. M. Kajki 80/82 
04-621 Warszawa 
 
8. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, kompozycja, pomysłowość, oryginalność, samodzielność 
i staranność wykonania.  

9. Prace na odwrocie należy podpisać: imię, nazwisko, i wiek autora pracy, nazwa i dokładny adres 
placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. 

10. Wyniki konkursu zostaną umieszczone 22.01.2020r. na stronie szkoły www.sp218.pl 

11. Uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród odbędzie się 24.01.2020r. o godz. 16.00 
w SP218. Nieodebrane w tym terminie prace przechodzą na własność organizatora. 

 

                                          SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 


