
                      

  

 

                               Regulamin konkursu literacko - plastycznego 

                               „Niech żyje Królowa w obrazach i słowach” 

 

 

 

 

 

1. Organizator konkursu  

 

Organizatorem konkursu jest Zespół ds. Patrona Szkoły Podstawowej nr 50  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku. 

 

2. Cel i przedmiot konkursu 

 

 Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności św. 

Królowej Jadwigi oraz upowszechnienie sylwetki patronki wśród całej społeczności 

szkolnej. 

 Przedmiot konkursu: 

CZĘŚĆ LITERACKA: 

-napisanie wiersza dedykowanego  postaci świętej Jadwigi, patronki naszej szkoły. 

CZĘŚĆ PLASTYCZNA: 

-wykonanie dowolną techniką ( z wyłączeniem technik przestrzennych) pracy 

plastycznej  nawiązującej do patronki- świętej Jadwigi (portret patrona, scena z życia 

Jadwigi). 

 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie i uczennice SP 50. 

 Zgłoszenia są przyjmowane w dwóch kategoriach: 

- uczniowie i uczennice klas 0 - 8 - praca konkursowa wykonana dowolną techniką 

plastyczną na kartce formatu A4 lub A3 

- uczniowie i uczennice klas 4 - 8 – wiersz poświęcony patronce-świętej Jadwidze 

 Zgłaszane prace konkursowe są pracami indywidualnymi i autorskimi. 

 Każdy może wykonać jedną pracę konkursową, którą należy złożyć zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w niniejszym regulaminie. 

 Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby konkursu. 

 Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 



 

3. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

 

 Uczniowie i uczennice klas 0 - 3 uczestniczący w konkursie plastycznym oddają prace 

konkursowe podpisane imieniem i nazwiskiem swoim wychowawcom. Ci zaś zbierają 

je i przekazują pani Małgorzacie Owczarczyk (sala 138). Uczniowie klas 4-8 

przekazują swoje prace pani Alicji Drewickiej. 

 Uczniowie i uczennice klas 4 - 8 uczestniczący w konkursie wysyłają wiersze 

konkursowe na adres: patron@sp50.bialystok.pl . Zgłoszenie powinno zawierać imię  

i nazwisko autora/autorki, klasę. W tytule wiadomości należy wpisać: „Niech żyje 

Królowa w obrazach i słowach” . 

 Prace konkursowe można zgłaszać do 30 listopada 2021 roku.  

 Prace konkursowe niespełniające wymogów regulaminu konkursu nie będą podlegały 

ocenie. 

 Organizator nie zwraca prac. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania prac. 

 

 

4.Rozstrzygnięcie konkursu 

 W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni 

zwycięzcę/zwyciężczynię.  

 Dla autorów i autorek najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy. 

 Wszyscy uczniowie i uczennice biorący udział w konkursie otrzymają dodatnie punkty 

z zachowania.  

 Wyniki konkursu wraz z prezentacją nagrodzonych prac zostaną opublikowane na 

Facebooku i stronie internetowej szkoły do 15 grudnia 2021 roku.  
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