REGULAMIN KONKURSU
,,NAJ£ADNIEJSZA SZOPKA BO¯ONARODZENIOWA (2010)
1. Powiatowy Konkurs na Naj³adniejsz¹ Szopkê Bo¿onarodzeniow¹ odbywa siê co roku, i jak sama nazwa
mówi, ma zasiêg powiatowy.
2. Honorowy patronat obejmuje Starosta Powiatu Kartuskiego i Wójt Gminy Somonino.
3. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ dzieci i m³odzie¿ powiatu kartuskiego  uczniowie szkó³ podstawowych
i gimnazjów.
4. Prace przedstawione do konkursu zostan¹ oceniane wed³ug kategorii wiekowych:
a/ przedszkola i klasy ,,0'; b/ klasy I-II;
c/ klasy III-IV;
d/ klasy V-VI;
e/ klasy gimnazjalne.
- Przedszkole przedstawi do konkursu TYLKO JEDN¥ PRACÊ ZBIOROW¥, która reprezentowaæ
bêdzie dan¹ placówkê;
- Klasy 0 przedstawi¹ do konkursu TYLKO JEDN¥ PRACÊ ZBIOROW¥, która reprezentowaæ
bêdzie dan¹ szko³ê b¹d placówkê przedszkoln¹, do której nale¿y;
PRACE INDYWIDUALNE w tych kategoriach wiekowych NIE BÊD¥ PRZYJMOWANE.
- Prace przedszkoli i klas 0 bêd¹ oceniane w jednej kategorii wiekowej.
- Klasy I-II, III-IV, V-VI przedstawi¹ do oceny PO JEDNEJ PRACY Z WYBRANEJ B¥D
KA¯DEJ KATEGORII WIEKOWEJ, wy³onionej drog¹ konkursu wewn¹trzszkolnego.
- Szko³y gimnazjalne przedstawi¹ do oceny TYLKO JEDN¥ PRACÊ INDYWIDUALN¥,
która reprezentowaæ bêdzie dan¹ szko³ê
PRACE ZBIOROWE w tych kategoriach wiekowych (dot. uczniów klas I  VI szkó³ podstawowe
i szkó³ gimnazjalnych) NIE BÊD¥ PRZYJMOWANE.
5. Mile widziane bêd¹ prace, w których widoczne bêd¹ akcenty kaszubskie.
6. Wszyscy uczestnicy konkursu obdarowani zostan¹ s³odkimi upominkami, niezale¿nie od zajmowanej
lokaty, natomiast zdobywcy I, II, III miejsca otrzymaj¹ nagrody rzeczowe.
7. Komisjê oceniaj¹c¹ powo³uje organizator.
8. KA¯DA SZKO£A PRZEDSTAWI LISTÊ UCZNIÓW (w przypadku prac zbiorowych  nale¿y
podaæ iloæ uczniów wykonuj¹cych pracê konkursow¹, bior¹cych udzia³ w konkursie, a tak¿e uwzglêdni
nazwiska nauczycieli, pod których kierunkiem wykonywane by³y prace uczniów przedstawione do
konkursu.
9. Ka¿da szko³a zostanie powiadomiona o organizowanym konkursie co najmniej 2 tygodnie przed
terminem sk³adania prac.
10. Ka¿da szko³a, której uczniowie uczestnicz¹ w konkursie otrzyma komunikat z jego przebiegu
w ci¹gu 14 dni od dnia og³oszenia wyników.
11. W przypadkach uzasadnionych organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie
konkursu.
UWAGA! Za pracê zbiorow¹ uwa¿a siê pracê wykonan¹ przez nie mniej ni¿ 10 osób.

