
    

 

 
 

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU 

 „Najpiękniejszy anioł z masy solnej” 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie ma zaszczyt 

zaprosić uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z Gminy Radzymin do wzięcia udziału w 

międzyszkolnym konkursie „Najpiękniejszy Anioł z Masy Solnej” zwanym dalej 

„K o n k u r s e m ”. 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. księżnej Eleonory Czartoryskiej  

nr 2 w Radzyminie  

ul. M. Konopnickiej 24 

05-250 Radzymin 

sp2radzymin@radzymin.pl 

tel. 22 786 50 30 

zwana dalej „Organizatorem”. 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII Szkół Podstawowych w 

gminie Radzymin. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

3. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej  

 w Radzyminie. 

4. Czas trwania konkursu: 21.11.2022 – 9.12.2022 

 

 CELE KONKURSU 

1. Kształtowanie twórczej aktywności dzieci poprzez prace plastyczne; 

2. Wyrabianie zdolności manualnych poprzez lepienie; 

3. Rozwijanie wyobraźni; 

4. Kształtowanie wrażliwości estetycznej; 

5. Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji swoich dokonań twórczych;  

6. Umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu; 

7. Poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik. 

8. Uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ 

1. Temat pracy: "Najpiękniejszy anioł z masy solnej";  

2. Technika: masa solna;  

3. Technika zdobienia: dowolna; 

4. Wielkość: do 30cm wysokości; 



5. Forma: płaska; 

6. Termin składania prac: do  9.12.2022r do godz. 12:00 

7. Miejsce składania prac:  sekretariat Szkoły Podstawowej  nr 2 im. księżnej Eleonory 

Czartoryskiej w Radzyminie. 

8. Ocenie podlegać będą: estetyka wykonania, oryginalność, kreatywność, ogólny efekt; 

9. Do każdego anioła powinna być dołączona  kartka informacyjna zamieszczona na 

ostatniej stronie regulaminu : imię, nazwisko autora, klasa i szkoła, która musi być 

podpisana przez Uczestnika konkursu oraz jego prawnego opiekuna – należy ją 

wydrukować i po wypisaniu oddać wraz z pracą konkursową. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14.12.2022 r, poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej szkoły. 

11. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach za pośrednictwem szkolnej strony 

internetowej http://sp2radzymin.radzymin.pl/ 

12. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom, a zwycięzcy nagrody, które będą do 

odbioru w sekretariacie  Szkoły Podstawowej nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w 

Radzyminie w dniach 15.12.2022 r – 21.12.2022r 

13. Konkursowe Anioły zostaną przekazane do Domu Pomocy Społecznej 

ul. Konstytucji 3 Maja 7 w Radzyminie. 
 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem warunków Regulaminu 

Konkursu. 

2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 

3. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy prac 

przenoszą na Organizatora prawa do publikacji dzieła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU: 

 „NAJPIĘKNIEJSZY ANIOŁ Z MASY SOLNEJ” 

 

 

Imie i Nazwisko uczestnika konkursu ………………………………………………….. 

 

klasa  ………………..   

    

Szkoła …………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

 

Wyrażam zgodę na udział w Gminnym Konkursie „Najpiękniejszy Anioł z Masy Solnej” 

organizowanym przez  Szkołę Podstawową nr 2  im. księżnej Eleonory Czartoryskiej  

w Radzyminie. Jednocześnie wiem, że prace oddane na konkurs zostaną przekazane przez 

Organizatora do Domu Pomocy Społecznej ul. Konstytucji 3 Maja 7 w Radzyminie i nie 

będę rościł z tego tytułu żadnych praw. Akceptuję  Regulamin Konkursu i wiem, że prace 

zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora. Autorzy prac przenoszą na 

Organizatora prawa do publikacji dzieła. 
 

 

                                                                             …………………………………………. 

                                                                                  (podpis uczestnika konkursu) 

                                                                                 

 …………………………………                …………………………………………. 

                (miejscowość i data)                                (podpis prawnego opiekuna uczestnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


