
REGULAMIN  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU                                                                                                                                            

  „CUDOWNA MOC BUKIETU”- edycja 2018 r. 

„Ciekawy wianek zawieszony na drzwiach, ładny stroik na stole- to subtelna zachęta:               
wejdź, zapraszamy,  u nas jest miło. Bukiety i bukieciki wykonane własnoręcznie mają 

szczególną wartośd,   bo są oryginalne, nasze”.  Zróbcie   stroik   roślinny                     
o wyjątkowej urodzie i indywidualnym charakterze.  Drugiego takiego na pewno nie będzie.  

 Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu ul. Boya- Żeleoskiego 4 

 Organizatorzy:  Beata Rozumska, Anna Górska, Paulina Łuczak , Magdalena  Karolczak                                                       

 Adresat konkursu: 

Konkurs kierujemy do uczniów  oddziałów I- III  szkół podstawowych 

 Cele konkursu: 

- dostarczanie przeżyd artystycznych 

- rozwijanie ekspresji twórczej 

- dwiczenie wyobraźni przestrzennej 

- doskonalenie umiejętności i nazywania roślin 

- rozwijania umiejętności manualnych 

 Przedmiot oceny konkursowej: 

 Jury konkursu wybierze  najciekawsze prace uczestników                                                                             

w trzech kategoriach wiekowych- oddziały I, II, III.  Zostaną oni nagrodzeni. Fotografie 

bukietów będą zamieszczone na stronie internetowej SP 8 w Zgierzu.                                         

Każdy uczestnik otrzyma dyplom . 

Wymagania konkursowe: 

 -wielkośd i kształt bukietów mogą byd dowolne 

- bukiety powinny zawierad naturalne materiały przyrodnicze, także związane                                     

z jesienią 

 - do prac należy dołączyd  kopertę z metryczką  zawierającą:  imię i nazwisko autora, 

klasę,  nazwę i  adres  szkoły (z numerem telefonu) oraz imię, nazwisko oraz numer 

telefonu opiekuna 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

Etap I  (wewnątrzszkolny) 

Etap II (międzyszkolny), do którego mogą przystąpid max 3 ( wybrane w  etapie 

wewnątrzszkolnym) bukiety w każdej kategorii wiekowej ( czyli 3 z oddziałów I,                             

3 z oddziałów II i 3 z oddziałów III ) 

 Terminarz: 

- prace składamy do dnia 12  X 2018 r. do godz. 15.30 u wychowawcy lub organizatorów  

-podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się                                  

w dniu 25 X 2018 r. o godz. 9.50 w holu SP 8 przy ul. Boya- Żeleoskiego 4. Opiekunowie 

uczestników zostaną powiadomieni przez organizatorów o wynikach konkursu                                 

z odpowiednim wyprzedzeniem.  

 Uwagi końcowe:  

- dostarczone prace nie podlegają zwrotowi, stają się własnością organizatora 

To naprawdę  świetny sposób na spędzenie wolnego czasu.   Ciekawi jesteśmy Waszych 

pomysłów!               Organizatorki: Beata Rozumska, Anna Górska, Paulina Łuczak, Magdalena  Karolczak                 


