
  
 
 
 
 
 

KONKURS POLSKO SŁOWACKI 
NA  

PPRROOJJEEKKTT  MMAASSKKOOTTKKII  
   PROGRAMU WSPÓŁPRACY  

COMENIUS REGIO MIEDŹNA & NOWA DUBNICA 
 
 

CEL KONKURSU 
 

Wyłonienie najlepszego projektu graficznego maskotki kojarzącego się 

z realizowanym programem współpracy wykonany w postaci rysunku 

wykonanego dowolną techniką plastyczną. 

 

TTooggeetthheerr  BBeetttteerr  --  ppeeeerr  lleeaarrnniinngg  RREEGGIIOO  MMiieeddźźnnaa  &&  NNoovvaa  DDuubbnniiccaa  

 

Dwuetapowy konkurs w trzech kategoriach wiekowych: 
 I kategoria – do 6 lat; 
 II kategoria – 7 do 9 lat; 
 III kategoria – 10 do 13 lat. 

 
Regulamin konkursu poniżej. 

 
ORGANIZATOR KONKURSU 

 
 

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Bronisława Malinowskiego 

43-225 Wola 
ul. Górnicza 47 

tel. 32 211 8396 
e-mail: szkola_sp1@poczta.onet pl 

strona : www.sp1wola.eu  
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REGULAMIN KONKURSU POLSKO SŁOWACKIEGO NA PROJEKT MASKOTKI 
   PROGRAMU WSPÓŁPRACY  

COMENIUS REGIO MIEDŹNA & NOWA DUBNICA 
 

I. Cel i zakres konkursu 
 

  §1 
 

1. Organizatorem konkursu na projekt maskotki,  zwanego dalej konkursem 
jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli. 

2. Konkurs ogłoszony jest w związku z przystąpieniem do realizacji projektu 
współpracy między regionami gminy Miedźna i miasta Nowa Dubnica na 
Słowacji – Razem lepiej w ramach Projektu Comenius Regio. 

3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego maskotki 
kojarzącego się z realizowanym programem współpracy. 

4. Projekt powinien być opracowany w postaci rysunku wykonanego dowolną 
techniką plastyczną. 

5. Konkurs odbywał się będzie w dwóch etapach: półfinał i finał. 
 

II. Założenia konkursu 
 

§2 
 

1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział uczniowie 
 szkół i przedszkoli obu współpracujących regionów. 

2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: 
 I kategoria – do 6 lat; 
 II kategoria – 7 do 9 lat; 
 III kategoria – 10 do 13 lat. 

3. Prace oceniane będą w trzech kategoriach. 
4. Projekty muszą być pracami autorskimi. 

 
III. Zasady konkursu 

 
§3 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy podpisanej: imię 

i nazwisko oraz wiek autora, placówka, do której uczęszcza dziecko w 
Szkole Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli (strona 
Polska) i w Zakladnej Sukromnej Szkole w Nowej Dubnicy (strona 
Słowacka) 

2. Termin nadsyłania/składania prac10 grudnia 2012r. 
 
 



IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 
 

§4 
 

1. W konkursie może wygrać tylko jeden projekt wyłoniony z dwóch etapów.  
2. Wyboru zwycięskich projektów w trzech kategoriach I etapu dokona jury 

konkursu w składzie: strona Polska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Woli wraz z zespołem zadaniowym Projektu Comenius Regio; strona 
Słowacka – Dyrektor Sukromnej Zakladnej Szkoły w Nowej Dubnicy wraz z 
zespołem zadaniowym Projektu Comenius Regio. 

3. Wyboru zwycięskiego projektu dokona jury międzynarodowe Polska-
Słowacja 

4. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe. 
  

V. Postanowienia końcowe 
 

§5 
 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im Bronisława Malinowskiego w Woli zastrzega 
sobie prawo do  zmiany treści niniejszego regulaminu i przedłużenia 
terminu zgłaszania projektów do konkursu. 

2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz 
przygotowaniem projektu ponosi uczestnik konkursu. 

3. Zwycięski projekt posłuży organizatorom do opublikowania pracy w 
dowolnej formie. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunku 
uczestników konkursu dla celów promocyjnych. 


