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Konkurs plastyczny pt.  „Kartka z Polski do przyjaciela w Norwegii” organizowany jest z okazji 

świąt majowych: Dnia Polonii i Polaków za granicą, Dnia Flagi Rzeczpospolitej oraz Święta 

Konstytucji 3 Maja.  

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie kartki pocztowej do przyjaciela z Norwegii, 

zawierającej symbole kojarzące się z Polską i barwy narodowe. 

 

§ 1 Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Polska Katolicka Szkoła Sobotnia w Stavanger. 

 

§ 2 Cele konkursu 

1. Cele: 

• Pielęgnowanie i budowanie postaw patriotycznych.  

• Kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za 

jego trwanie. 

• Rozbudzenie wyobraźni i kreatywności uczniów. 

• Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych. 

• Integracja środowiska szkolnego, polonijnego. 

• Umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swojego talentu. 

 

§ 3 Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie kartki pocztowej, która przeznaczona 

będzie dla przyjaciela z Norwegii. Kartka powinna zawierać symbole kojarzące się z 

Polską i barwy narodowe. 

2. Technika wykonania pracy dowolna np.: wydzieranka, kolaż, malarstwo, rysunek itp., 

format A4 w poziomie. 

 

§4 Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w 

Stavanger. 
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§ 5 Warunki uczestnictwa 

1. Praca powinna być dziełem jednego autora. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

3. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu. 

4. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 21.05.2022: 

https://forms.gle/Y4zthziaiJQcca6x5 

5. Każda praca musi byś podpisana na tylnej stronie: imię i nazwisko oraz klasa. 

6. Prace należy składać w administracji szkoły (sala 115) w szkolne soboty 7 i 21 maja 

2022 podczas zajęć . 

Można się również umówić indywidualnie co do miejsca i czasu przekazania pracy. W 

tym celu należy wysłać wiadomość na adres: polskaszkola.stavanger@gmail.com 

 

§6 Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa, którą powołuje 

Organizator.  

2. Decyzje komisji są ostateczne. 

3. Prace będą oceniane na podstawie przekazanych prac pod względem następujących 

kryteriów: 

• zgodność z tematem konkursu,  

• jakość wykonania, 

• oryginalność, 

• stopień trudności wykonania, 

• kompozycja. 

4. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 4.06.2022 r. na stronie internetowej i FB Polskiej 

Katolickiej Szkoły w Stavanger, zostaną również wysłane do uczestników konkursu.  

7. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas pikniku szkolnego lub podczas 

zakończenia roku szkolnego. Zdjęcia nadesłanych prac konkursowych zostaną 

zaprezentowane na szkolnej stronie internetowej i szkolnym FB. 

https://forms.gle/Y4zthziaiJQcca6x5
mailto:polskaszkola.stavanger@gmail.com
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§7 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w 

wyniku zdarzeń mających wpływ na organizację konkursu. 

2. Pytania prosimy kierować: Katarzyna Bugajska  polskaszkola.stavanger@gmail.com 

 

mailto:polskaszkola.stavanger@gmail.com

