
REGULAMIN KONKURSU  

na stworzenie klasowego „Stwora-Potwora” 

 

ORGANIZATOR KONKURSU: 

Biblioteka i Centrum Kultury, ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko-Zdrój. 

 

CELE KONKURSU:  

1. Kształtowanie wyobraźni plastycznej i technicznej dzieci i młodzieży.  

2. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na sztukę. 

3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej wśród dzieci i młodzieży. 

4. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i zamiłowania do sztuki. 

5. Poszukiwanie inspiracji do pracy twórczej w literaturze. 

6. Rozbudzanie fantazji i wyobraźni. 

7. Współdziałanie w grupie w celu stworzenia wspólnej pracy klasowej i zaprezentowanie jej                

w postaci filmiku. 

8. Kształcenie technik informatycznych. 

9. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze. 

10. Oswajanie swoich lęków. 

 

TEMATYKA KONKURSU: 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie klasowego „Stwora- Potwora”, w postaci 

przestrzennej z zaangażowaniem jak największej liczby uczestników. 

 

ZASADY KONKURSU: 

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci kl. I- VIII z terenu gminy Trzcińsko-Zdrój,  

 Filmik może być nagrany telefonem lub kamerą.  

 Długość prezentacji max 2 minuty. 

 Do pracy należy dołączyć podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA – zał. nr 1 do regulaminu 

 

TERMINY 

1. Pracę należy dostarczyć na nośniku lub przesłać na adres: tck@interia.eu do dnia 

29.10.2021 r. do Biblioteki i Centrum Kultury 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5.11.2021 r., a wyniki zostaną opublikowane na stronie 

internetowej www.bicktz.pl i Facebooku. 

3. Odbiór dyplomów i nagród do 30.11.2021r./Nagrody nieodebrane w podanym terminie 

zostaną przeznaczone na inne cele. 

 

OCENA: 

1. Prace (filmiki) oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 

2. Podczas oceny brane pod uwagę będzie: 

• pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne. 

• dobór i wykorzystanie materiałów. 

• realizacja tematu konkursu. 

• Zaangażowanie jak największej ilości osób do stworzenia „Stwora-Potwora”. 

3. Zwycięzcami konkursu zostaną 3 klasy (I, II, III miejsce), których prezentacja będzie 

uznana za najbardziej kreatywną, ciekawą. 

4. Dla laureatów konkursu organizator przewidział nagrody rzeczowe i dyplomy. 
 
 
 
 

 

 

mailto:tck@interia.eu


Załącznik nr 1  

do REGULAMINU KONKURSU KLASOWEGO 

pn. „Stwory-Potwory” 

  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KONKURS KLASOWY 

pn. „Stwory-Potwory” 

 
 

1. Klasa: ______ 

2. Szkoła: _______________________________________________________________ 

3. Ilość osób zaangażowanych w przedsięwzięcie: ______ 

 

Oświadczam, że: 

- Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję warunki w nim zawarte, 
 

 

_________________________                                                                           __________________________________ 

                          ( miejscowość, data )                                                                                                   ( podpis opiekuna grupy) 

 

 

 

 

 

 
 


