
Regulamin konkursu pt. „Skarpetka na prezenty”  

 

 
 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski działający w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku. 

 

2.CELE  KONKURSU: 

 Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży  

 Zachęcenie do współpracy rodziców i opiekunów 

 Poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu kultury krajów anglojęzycznych 

 Umożliwienie prezentacji własnych dokonań twórczych 

 Nawiązanie do atmosfery świąt Bożego Narodzenia 

 

3.ADRESACI 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku. 

Uczestnicy rywalizują w dwóch kategoriach wiekowych: 

 1 kategoria: klasy  I-IV      

 2 kategoria: klasy V-VIII 

 

4.TEMATYKA 

Tematem konkursu są zwyczaje bożonarodzeniowe. 

 

5.UCZESTNICWO 

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przekazanie informacji o chęci uczestnictwa do wychowawcy klasy do 

dnia 30.11.2020 r. (poniedziałek). Wychowawca przekazuje (drogą e-mail) listę z imionami oraz nazwiskami 

uczestników do opiekuna samorządu do dnia 30.11.2020 r.  

 

6.PRZEBIEG KONKURSU 

 W dniach od 30.11 (poniedziałek) do 4.12 (piątek) uczestniczy konkursu mają za zadanie wykonanie 

przestrzennej skarpety bożonarodzeniowej. Materiał, z którego będzie wykonana praca może być dowolny 

(np. tkanina, filc, włóczka, tektura itp.). Wymiary pracy są określone, ale tradycyjną skarpetę należy wykonać 

tak, aby można było włożyć do niej prezent. Oceniana będzie pomysłowość, funkcjonalność oraz estetyka. 

 Każdy uczestnik wykonuje 1 skarpetę świąteczną.  

 Najpóźniej w dniu 4.12.2020r. (piątek) uczestnik przesyła dwa zdjęcia swojej pracy na adres e-mail: 

k.kozlowska@mielnik.com.pl. 

 W wiadomości e-mail uczestnik powinien zamieścić informację: imię i nazwisko, klasę, opis pracy (tzn. jakie 

materiały zostały użyte, ile czasu zajęło wykonanie pracy, kto brał udział w tworzeniu skarpety i inne 

ciekawostki). 

 Prace, które nie będą zawierały powyższych informacji nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

 

mailto:k.kozlowska@mielnik.com.pl


7.ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 W każdej kategorii wiekowej zwycięzcą zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Przewidziane są również 

miejsca ex – aequo. 

 Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.  

 Wyniki konkursu zostaną przekazane wychowawcom klas oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły 

najpóźniej w dniu 7.11.2020 (poniedziałek). Drobne nagrody rzeczowe zostaną przekazane zwycięzcom po 

powrocie uczniów do szkół (tzn. po 18 stycznia 2021 r.) przez opiekuna oraz członków SU, stanowiących 

Komisję Konkursową.  

 

 

 
 
 


