
Regulamin konkursu dla szkół podstawowych 

„ Moje hobby, mój zawód ” 

 

I Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu są doradcy zawodowi ŁCRE w Łomży. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VI  szkół podstawowych. 

3. Konkurs trwa od  7.12.2016r.  

Ostateczny termin nadsyłania prac na adres: ŁCRE, ul. Polna 16, 18 - 400 Łomża  

do 13.01.2017r. 

II Cele konkursu: 

1. Wspieranie rozwoju dzieci w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego na etapie 

szkoły podstawowej. 

2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy, zachęcanie do rozwijania własnych 

zainteresowań. 

3. Budzenie szacunku do ludzi, którzy wykonują swój zawód. 

4. Aktywizacja dzieci w kierunku poznawania różnych  zawodów. 

III Przedmiot konkursu: 

1. Uczestnikami konkursu są indywidualni uczniowie, którzy pod opieką nauczyciela 

przygotowują prace plastyczne. 

IV Przebieg konkursu: 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

-   szkolnego – wybór najciekawszych prac plastycznych w szkole ( max 10 prac ); 

- międzyszkolnego – wybór najciekawszych prac plastycznych przez komisję spośród 

wszystkich zgłoszonych do konkursu. 

V  Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie: 

      1.   Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych. 

3. Uczestnik może zgłosić do konkursu  tylko jedną pracę, wykonaną samodzielnie  

na potrzeby konkursu, format pracy – A3, technika dowolna. Każda praca powinna zawierać 

metryczkę ( imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły, tytuł pracy, imię i nazwisko nauczyciela ).  

4. Praca  nie może być zgłoszona w innych konkursach. 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie karty zgłoszeniowej wraz z pracą 

konkursową do ŁCRE w Łomży w terminie ogłoszonym przez organizatora. 



6. Prace zgłoszone po terminie nie będą dopuszczone do konkursu. 

VI  Komisja konkursowa: 

1. Komisja konkursowa dokona oceny prac i wybierze trzy najwyżej ocenione prace. 

2. Prace będą oceniane pod względem  zgodności  z tematem. 

3. Jury weźmie pod uwagę  kreatywność i oryginalność wykonanych prac. 

VII Rozstrzygnięcie konkursu: 

1. Rozstrzygnięcie konkursu – ostatni tydzień stycznia  2017r. 

2. Wręczenie nagród autorom nagrodzonym i  wyróżnionych prac –  luty 2017r. 

VIII Postanowienia końcowe: 

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i publikacji najciekawszych prac 

 w mediach i materiałach promujących w/w konkurs na stronie internetowej ŁCRE.. 

3. Na działanie komisji konkursowej i zasady konkursu nie przysługuje zażalenie. 

4. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez 

Organizatora. 

5. Bliższych informacji n/t konkursu udzielają doradcy zawodowi ŁCRE w Łomży. 

6. Prace zgłoszone do konkursu pozostają u Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 


