
REGULAMIN KONKURSÓW WALENTYNKOWYCH 2022 

 

W tym roku zapraszamy Was do pokazania swoich talentów w dwóch konkursach. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego 

w Przyłękach. 

 

2. CELE KONKURSU: 

- rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia, 

- wyłanianie talentów plastycznych oraz kulinarnych poprzez wiedzę i wyobraźnię, 

- poznanie tradycji i zwyczajów, pochodzących z krajów anglojęzycznych, powoli 

zakorzeniających się w kulturze polskiej, 

- dążenie do stworzenia właściwego nastroju towarzyszącego zwyczajowi ŚWIĘTA 

ZAKOCHANYCH, opartego na szacunku i poszanowaniu wartości, ideałów oraz przekonań 

drugiej osoby, 

- przybliżenie dzieciom właściwego znaczenia pojęcia miłość, 

- wspólne spędzanie czasu z najbliższymi. 

 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - VIII Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 

Twardowskiego w Przyłękach. 

 

4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

 

5. Celem pierwszego konkursu przeznaczonego dla uczniów klas.4-8 jest: 

- projekt graficzny kartki z życzeniami pt. „Życzenia dla Mojej Walentynki” zaprojektowany w 

programie Paint lub Canva. 

Wydruk projektu należy dostarczyć do świetlicy w budynku nr 1, w nieprzekraczalnym 

terminie do 9 lutego 2022 roku do godziny 12:00, lub przesłać na maila: 

swietlica.spp@gmail.com 

Najlepsze życzenia zostaną nagrodzone i zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

 

6. Celem drugiego konkursu przeznaczonego dla uczniów klas 0-8 jest walentynkowe danie 

lub wypiek. 

Konkurs polega na przygotowaniu dania lub wypieku dla ukochanej osoby nawiązującego do 

Walentynek. Młodszym uczniom mogą pomagać dorośli. 

Zdjęcia/ wydruk z gotowymi daniami przynosimy do świetlicy w budynku nr 1 w 

nieprzekraczalnym terminie 9.02.2022 do godz. 12:00, lub przesłać na maila: 

swietlica.spp@gmail.com 

 

7. Każda praca walentynkowa powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora, klasę. 

 

8. Tylko prawidłowo opisane prace wezmą udział w konkursie. 

 

9. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę wykonaną samodzielnie lub rodzinnie, w 



zależności od wybranego konkursu. Uczniowie klas 4-8 mogą wziąć udział w obu konkursach, 

dostarczając po jednej pracy z każdego konkursu. 

10. Prace nie mogą być nigdy wcześniej pokazywane i nagradzane w innym konkursie. 

 

11. Spośród zebranych prac wyłonieni zostaną laureaci, którzy otrzymają dyplomy 

pamiątkowe i nagrody. 

 

12. Jury, powołane przez organizatora, oceni prace biorąc pod uwagę prezentację ogólną, 

estetykę wykonania, kreatywność, wkład pracy i staranność autora, 

 

13. Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej 

im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją 

regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w 

celach konkursowych. 

 

14. O sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u wychowawców świetlicy. Wszystkim uczestnikom 

życzymy powodzenia i dobrej zabawy . 


