
 
 

 

 

KONKURS NA OZDOBĘ WIELKANOCNEGO STOŁU 

 

ZAPRASZAMY UCZESTNISTNIKÓW UNIWESTYTETU DZIECIĘCEGO DO UDZIAŁU W KONKURSIE  

 

 

Regulamin KONKURSU PLASTYCZNEGO „OZDOBA WIELKANOCNEO STOLU” 

 

Głównym celem konkursu: 

 rozwijanie oraz pobudzenie manualnych i twórczych zdolności,  

 kultywowanie i podtrzymywanie tradycji Świąt Wielkanocnych, 

 edukacja w zakresie obyczajów i zwyczajów regionalnych, 

 przedstawienie możliwości twórczego aranżowania stołu wielkanocnego. 

 

Organizatorzy: 

 Uniwersytet Dziecięcy - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. 

 

Regulamin konkursu: 

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie słuchacze Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Gospodarki w 

Bydgoszczy. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie najpiękniejszej ozdoby wielkanocnego stołu.  

3. Wykonana praca, zgodnie z tematem konkursu powinna stanowić ozdobę wielkanocnego stołu. Do realizacji 

prac konkursowych można wykorzystać dowolne materiały.  

4. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.  

5. Ozdoba wielkanocnego stołu może być  wykonana dowolną techniką.  

6. Prace należy dostarczyć do dnia 12.04.2017 roku do biura Centrum Projektów Edukacyjnych WSG, pok. 330, 

bud. K, ul. Naruszewicza 11.  

7. Do pracy należy dołączyć następujące dane autora: 

 imię i nazwisko wykonawcy, 

 wiek dziecka, 

 imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego), 

 telefon kontaktowy do rodzica (opiekuna prawnego). 

8. Kryteria oceny stanowią: 

 zgodność z tematem, 

 oryginalność i pomysłowość, 

 staranność, estetykę i pracowitość wykonania, 

 wartość artystyczną,  

 samodzielność wykonania,  

 wrażenie ogólne. 



 
 

 

9. Prace konkursowe będzie można podziwiać na wystawie zorganizowanej 22.04.2017 roku w budynku K, 

przed wykładem Uniwersytetu Dziecięcego. Zdjęcia zwycięskich prac biorących udział w konkursie zostaną 

umieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Dziecięcego.  

10. Autorzy trzech najciekawszych prac zostaną nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Wszystkie 

dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy pamiątkowe, potwierdzające udział w konkursie. 

11. Decyzja jury jest ostateczna. 

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas wykładu na Uniwersytecie Dziecięcym w dniu 22.04.2017 a 

także umieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Gospodarki w 

Bydgoszczy. 

13. Uczestnictwo dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przez rodzica/opiekuna 

prawnego i jego zgodą na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb konkursu. 

14. Po zakończonej wystawie prace będą zwracane autorom. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć prac w prasie, katalogach, 

folderach i innych wydawnictwach promujących konkurs, Uniwersytet Dziecięcy WSG oraz Wyższej Szkoły 

Gospodarki. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wystawy oraz dnia wręczenia nagród.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


