
Regulamin szkolnego konkursu plastycznego 

„Covid vs. Święty Mikołaj” 

 

Konkurs prowadzony jest w ramach szkolnych obchodów dnia 6 grudnia – Mikołajek. 

 

§1 

Cele konkursu 

 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych  

im. bł. Ks. Romana Sitki w Mielcu 

2. Konkurs „Covid vs. Święty Mikołaj” ma na celu przedstawienie obchodu Mikołajek jako 

przeciwstawienie reali życia podczas pandemii koronawirusa Covid-19; zmagań Świętego 

Mikołaja z jakimi musi się liczyć w tych trudnych czasach. 

3. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy, która będzie ilustrowała tematykę zawartą  

w punkcie 2. 

§2 

Kategorie i sposób wykonania prac konkursowych  

 

1. Prace wykonane w formie plakatu, komiksu lub wiersza. 

2. Minimalny rozmiar plakatu – A4. Technika dowolna. 

3. Komiks - minimum 5 scenek. Technika dowolna. 

4. Wiersz - wykonany samodzielnie przez ucznia, z zachowaniem kompozycji  

i poprawności tematyki konkursu.  

5. Prace przyjmowane w formie papierowej lub w postaci pliku pdf.  

Prace papierowe prosimy o przynoszenie do Sali 47 lub przekaznie organizatorom 

konkursu tj, Edyta Brykała i Paweł Barnaś z klasy IVdT. 

Prace w postaci pliku pdf prosimy o wysłanie na maila: e.brykala@ekonomik.mielec.pl 

 

 

§3 

Realizacja konkursu 

 

1. Konkurs rozpoczyna się 3 grudnia 2021r. i trwa do 10 grudnia 2021r. do godz. 24:00. 

2. Informacje  potrzebne do wykonania prac przedstawione są w §1 i §2. 

3. Przyniesienie pracy lub wysłanie jej drogą mailową jest zgłoszeniem uczestnictwa ucznia 

w konkursie. 

4. Wszystkie inne prace niezgodne z formą lub tematyką konkursu nie będą przyjmowane  

i nie będą podlegały ocenie. 

5. Wszystkie formy prac muszą być wykonane indywidualnie. Prace grupowe będą 

dyskwalifikowane. 

6. Opiekunami konkursu są Bogdan Lubera i Iwona Rzeźnik. 

 



§4 

Ocena prac 

 

1. Ocena pracy będzie podzielona na trzy kategorie : plakat, komiks, wiersz.  

2. Z każdej kategorii będą wybierani trzej finaliści oraz jedna praca wyróżniona. 

3. Ocenie podlega: zgodność tematyczna, zgodność pracy z regulaminem, technika wykonania, 

kreatywne przedstawienie tematu. 

4. Skład komisji oceniającej to: opiekunowie konkursu, organizatorzy oraz przewodnicząca 

szkoły. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na mediach społecznościowych szkoły oraz przez 

nagłośnię szkolną w postaci komunikatu. 

6. Data ogłoszenia wyników : 14 grudzień 2021r. 

 

 

§5 

Nagrody 

 

1. Autorzy zwycięskich prac oraz prac wyróżnionych otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

2. Wartość nagrody zależna jest od zajętego miejsca. 

3. Zwycięskie oraz wyróżnione pracę zostaną opublikowane w mediach społeczniośniowych 

szkoły w konkursowym poście podsumowującym. 

4. Nagrody zafundowała firma ScanB. 

 


