
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO: „KARTKA WIELKANOCNA” 

ORGANIZATOR: 

Bank Spółdzielczy w Izbicy. 

TEMAT: 

Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt 

Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej. 

CEL: 

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się  

kartkami świątecznymi, ze względu na to, że tradycja ta powoli zanika; 

- propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych; 

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów; 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

UCZESTNICY: 

Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria: uczniowie szkół podstawowych; 

II kategoria: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

WARUNKI KONKURSU: 

Każdy uczestnik może oddać opiekunowi konkursu od 1 do 2 kartek; 

Technika wykonania prac jest dowolna; 

Format kartki nie może przekraczać formatu po złożeniu 10 cm x 15cm;  

Każda kartka ma mieć pozostawiony niezapisany środek, gdyż będą one wykorzystywane jako kartki 

świąteczne Banku Spółdzielczego w Izbicy. 

Każda kartka musi posiadać na odwrocie dane uczestnika konkursu: imię i pierwszą literę z nazwiska, 

klasę i nazwę szkoły; 

Prace należy przekazać opiekunowi konkursu w danej szkole do 20.03.2017 r.  

Opiekun zobowiązany jest dostarczyć kartki wielkanocne w terminie 22.03.2017r. do najbliższej 

placówki Banku Spółdzielczego w Izbicy. 

TERMINY: 

Termin dostarczenia prac do opiekuna w danej szkole upływa z dniem 20 marca 2017 roku.  

Termin dostarczenia prac przez opiekunów do placówki Banku Spółdzielczego w Izbicy upływa z 

dniem 23 marca 2017 roku. 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w marcu b.r. na stronie Banku Spółdzielczego w Izbicy 

www.ibsbank.pl, oraz na www.facebook.com/ibsbank  

http://www.ibsbank.pl/
http://www.facebook.com/ibsbank


Nagrody laureatom konkursu zostaną przekazane opiekunom w danej szkole do 31 maja 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Prace będą oceniane przez specjalnie powołaną do tego celu Komisję, która wyłoni laureatów 

konkursu. 

Prace przechodzą na własność organizatora, który wykorzysta je jako tegoroczne Kartki Świąteczne 

Banku Spółdzielczego w Izbicy. 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje 

materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób. 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela p. Elżbieta Makuch e-mail: e.makuch@bsizbica.i-

bs.pl tel. 505 587 183 

mailto:e.makuch@bsizbica.i-bs.pl
mailto:e.makuch@bsizbica.i-bs.pl

