
Regulamin Konkursu „Król Maciuś I” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. . Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski, zwany dalej SU w Szkole 

Podstawowej nr 301 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Warszawie, 

zwanej dalej SP 301. 

2. Konkurs odbywa się w dniu 21.03.2017r. 

§ 2 

Przedmiot i cele konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawszego stroju 

Króla Maciusia I wykonanego według własnego pomysłu oraz prezentacja 

go podczas Dnia Wiosny – 21.03.2017r. 

2. Cele konkursu: 

• Przybliżenie bohatera książki Janusz Korczaka „Król Maciuś I” 

• Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecka. 

• Pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych. 

§ 3 

Uczestnicy 

Uczestnikami konkursu są uczniowie oraz pracownicy SP 301. 

§ 4 

Warunki udziału 

1. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków. 

2. Wykonanie przebrania według własnego pomysłu . 

3. Prezentacja przebrania w dniu 21.03.2017r. podczas obchodów Dnia Wiosny. 

§ 5 

Przebieg konkursu 

1. Uczestnicy konkursu wykonują w domu przebranie według własnego pomysłu. 

2. W dniu 21.03.2016r. uczestnicy konkursu prezentują przebranie podczas 

obchodów Dnia Wiosny. 

3. Komisja Konkursowa złożona z przedstawiciela Dyrekcji, jednego nauczyciela, 

przedstawiciela SU,  dokona przeliczenia głosów i wyłoni Laureatów Konkursu. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi na koniec 

prezentacji strojów. 

§ 6 

Kryteria oceny  

1. Przebrania będą oceniane w 3 kategoriach: 



a) klasy I - III 

b) klasy IV – VI 

c) nauczyciele 

2. Przebrania będą oceniane według następujących kryteriów: 

1) Pomysłowość i oryginalność przebrania. 

2) Estetyka wykonania stroju 

§ 7 

Zasady przyznawania nagród 

1. W każdej kategorii wiekowej Komisja przyzna trzy nagrody główne (miejsca 

od I do III). 

2. W przypadku braku możliwości przyznania lub nieprzyznania nagród w jednej 

z kategorii, o których mowa w§ 6, ust. 1., Komisja zastrzega sobie prawo 

do przyznania dodatkowych nagród w drugiej kategorii. 

3. Laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

§ 8 

Ogłoszenie wyników 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu „Król Maciuś I” oraz wręczenie nagród nastąpi 

w dniu 21.03.2017r. 

2. Laureaci Konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody. 

3.Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną 

opublikowane na stronie internetowej SP 301 wraz ze zdjęciami zwycięzców 

w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia konkursu. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez prawnego 

opiekuna uczestnika Konkursu oraz na umieszczenie jego wizerunku na stronie 

SP 301. 

2. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie SP 301 i w e-dzienniku. 


