
I EDYCJA KONKURSU SZKOLNEGO

NAJPIĘKNIEJSZY STROIK
BOŻONARODZENIOWY

   Tworzenie stroików w czasie Świąt Bożego Narodzenia to piękny zwyczaj 
przekazywany z pokolenia na pokolenie. Poprzez konkurs pragniemy, aby obyczaj
ten stał się narzędziem popularyzowania sztuki ludowej oraz kultywowania 
tradycji jako formy wyrazu artystycznego uczniów naszej szkoły i ich rodziców. 
Mamy nadzieję, iż konkurs ten stanie się tradycją w naszej szkole.

REGULAMIN KONKURSU NA „NAJPIĘKNIEJSZY STROIK 
BOŻONARODZENIOWY":

1.ORGANIZATOR KONKURSU: 

mgr Małgorzata Liro-Prusak

mgr Mariola Rams

mgr Agata Zabrzeńska 

2.PRZEDMIOT KONKURSU: 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika 
bożonarodzeniowego. 

3. CELE KONKURSU:

 - edukacja dzieci w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i
znaczenia świątecznych elementów związanych z 
obrzędowością ludową, 

- kultywowanie tradycji związanej ze świętami Bożego 
Narodzenia,

- poszerzenie wiedzy uczniów na temat zwyczajów i tradycji w 
krajach  niemieckojęzycznych,

 - rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie 
aktywności twórczej dzieci,

 -kształtowanie wyobraźni plastycznej, 

-rozwijanie zdolności manualnych.

 4. TECHNIKI WYKONANIA: 



Stroiki powinny być tradycyjne - wykonane z naturalnych 
materiałów, takich jak: orzechy, suszone owoce, szyszki, ozdoby
zrobione z bibuły, papieru, masy solnej,  drewna, zasuszonych 
roślin, oraz elementów wykonanych samodzielnie. Stroiki 
powinny być funkcjonalne, czyli takie którymi można 
udekorować świąteczny stół.

5. UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs skierowany jest do uczniów  klas 4-8. Stroiki można wykonywać 
samodzielnie lub z pomocą rodziców. 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 Każdą pracę należy podpisać, tj. podać: imię i nazwisko ucznia, 
klasę. 

( załącznik nr1)

Stroiki należy dostarczyć do dnia  15  XII 2022 r. do pani 
Małgorzaty Liro-Prusak.

 W dniu 18 XII 2022r odbędzie się kiermasz stroików 
świątecznych, zdobyte w ten sposób fundusze przeznaczymy 
na cele organizacyjne konkursu. Serdecznie zapraszamy 
rodziców na kiermasz świąteczny.

Organizator nie zwraca uczestnikom prac biorących udział w 
Konkursie. Prace postaramy się sprzedać, zdobyte w ten sposób
fundusze przeznaczymy na cele organizacyjne konkursu oraz 
cele charytatywne (w zależności od zdobytych środków).

7. KOMISJA KONKURSOWA: 

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja 
konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.

 Jury będzie zwracało uwagę na: 

-oryginalność kompozycji,

 -brak elementów gotowych, 

-estetykę wykonania, 

-wykorzystanie materiałów naturalnych.



Wszyscy uczestnicy otrzymają pochwały za udział w konkursie. 
Przewidziane są również nagrody dodatkowe ufundowane przez 
Radę Rodziców.

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 19 XII 2022 r

Lista laureatów będzie dostępna na stronie internetowej 
szkoły.

Serdecznie zapraszamy
Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego

regulaminu.

Załącznik nr1

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na „NAJPIĘKNIEJSZY STROIK 
BOŻONARODZENIOWY „

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w Konkursie na „NAJPIĘKNIEJSZY STROIK 
BOŻONARODZENIOWY”

 Imię i nazwisko: 
……………………………………………………………………………………………………………

Klasa:……………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
zgłoszeniu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz 1182 z późn. zm.). 

Nowy Sącz, dnia…….. …                                                       Podpis rodziców 
/prawnych opiekunów:

Potwierdzenie złożenia zgłoszenia: ……………                                                      
………………………………


