
REGULAMIN KONKURSU NA MAKIETĘ  ‘ŚWIĄTECZNE MIASTO’ 

 

Makieta to model jakiejkolwiek kompozycji przestrzennej, np. budynku, pomnika, dekoracji teatralnej 

lub filmowej, urządzeń techn. itp., wykonany w mniejszej skali z drewna, gipsu, dykty lub tektury. 

Tworzenie makiety świątecznego miasta pozwoli świetnie rozwinąć zdolności manualne oraz 

kreatywne  naszych dzieci, a także da pole do popisu ich wyobraźni jak chcieliby aby wyglądało ich 

wymarzone miasto udekorowane na święta Bożego Narodzenia. 

 

1. Postanowienia ogólne: 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie makiety miasta (jego części – ulica, rynek  wraz z budynkami 

oraz „detalami” ulicy – ławki, drzewa, latarnie, itp.) ustrojonej w świąteczne dekoracje. 

2. Organizator konkursu:  Rada Rodziców ZSP nr 1 w Żorach w składzie: Dawid Świerczek, Marta 

Urbanowicz-Kuchcik, Patrycja Przybyła, Adrianna Jończyk, Justyna Widera. 

3. Zakres tematyczny: 

Autorzy prac mają poczuć się jak inżynierowie, konstruktorzy aby stworzyć wybraną część miasteczka 

oraz jak dekoratorzy wrażliwi na piękno otoczenia aby je przystroić. 

4. Cele konkursu: 

- zachęcenie do kształtowania wyobraźni przestrzennej, kreowania dekoracji,  konstruowania, 

zdolności manualnych, pracy w zespole 

5.Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie: 

- konkurs skierowany jest do dzieci klas I- III i IV- VII  ZSP nr 1 w Żorach, 

- autorem pracy są wszyscy  uczniowie danej klasy czynnie zaangażowani w tworzenie makiety i tylko 

te osoby zostaną nagrodzone.  Dlatego zachęcamy wszystkich do czynnego uczestnictwa 

6. Makieta powinna być wykonana  w technice dowolnej z wykorzystaniem wszelkich dostępnych 

materiałów. Kształt makiety jest dowolny, klasy otrzymają arkusz styropianowy o wym. 50x100 cm na 

podstawę a jaki będzie wymiar i kształt ostateczny zdecydują twórcy projektu. 

Dodatkowo zgłoszona do konkursu klasa zaopatrzona zostanie w klej, arkusz brystolu, brokat. 

7.Zasady oceny:   

-zgodność wykonanych prac z regulaminem, 

-poprawność merytoryczna, 

-pomysłowość, 



-estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, plam itp.) 

8. Konkurs trwał będzie od dnia ogłoszenia do dnia 04.12.2017 r. 

10.Autorzy najlepszej  prac y otrzymają nagrodę w formie dnia wolnego od zajęć z możliwością 

dokonania wyboru w jakiej formie chcą go spędzić ( spontaniczna wycieczka, kino, pizza, własna 

propozycja) 

11.Wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na opublikowanie imienia, nazwiska i na   

stronie internetowej ZSP nr 1  

12.Wszystkie oddane prace stają się własnością organizatora. 

13.Decyzje jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. Żadne odwołania nie 

zostaną uwzględnione. 

14. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestników warunków Konkursu 

określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym 

zasady Konkursu 

 

PODPOWIEDZI: 

1. Do styropianu nie stosujemy kleju na bazie rozpuszczalników, 

2. Sztuczny śnieg można zrobić mieszając ze sobą białą emulsję, klej vikol i kaszę mannę, 

3. Do makiety można zrobić podświetlenie, 

4. Zaangażowanie i pomoc rodziców przy trudniejszych elementach projektu mile widziana. 


