
Regulamin Międzyprzedszkolnego Konkursu na 

„Lampion adwentowy” 
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny  

Stowarzyszenia Pro Liberis Silesia w Opolu. 

2. Tematyką konkursu jest wykonanie najpiękniejszego lampionu adwentowego. 

3. Celem konkursu jest: 

- poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia; 

- czerpanie radości z wykonywania lampionu z rodzicami. 

- rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności; 

- pobudzenie twórczej wyobraźni; 

- rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi; 

- uwrażliwienie na duchowe aspekty życia; 

W pracach mogą być zastosowane różnorodne materiały naturalne i sztuczne (papier, folia, 

drewno, metal, glina i itp.) Ważne, żeby lampion świecił sztucznym światłem (nie stosujemy 

świeczek). 

4. Konkurs trwa od 23.11.2020 r. do 18.12.2020 r.. 

 

5. W konkursie mogą brać udział przedszkolaki z miasta Opola. 

6. Zdjęcia lampionów należy przesłać do 18 grudnia na opolemontessori@op.pl 

(Podpisane imię i nazwisko, wiek oraz pełny adres placówki) 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz informacje o zwycięzcach 21 grudnia na 

www.montessori-opole.eu 

 

W skład jury zasiadają nauczyciele przedszkolni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

Stowarzyszenia Pro Liberis Silesia w Opolu. 

 

Zasadny konkursu: 

- Na konkurs można zgłaszać tylko ręcznie wykonane lampiony  adwentowe; 

- Prace mogą być wykonane dowolną techniką; 

- Praca powinna być podpisana ( imię i nazwisko, wiek oraz pełny adres przedszkola) 

- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych nagrodzonych dzieci oraz pokazanie prac na potrzeby konkursu. 

- Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 pracę wykonaną indywidualnie. 

 

 

 

http://www.montessori-opole.eu/


7. Kryteria oceny 

 zgodność prac z tematem; 

 jakość i estetyka wykonania; 

 indywidualne podejście do tematu; 

 pomysłowość, oryginalność pomysłu; 

 samodzielność wykonania; 

 umiejętne zastosowanie wybranej techniki. 

10. Wyniki konkursu oraz wszystkie prace zostaną zaprezentowane na portalu 

społecznościowym Facebook na stronie „Pro Liberis Silesia” oraz na stronie 

www.montessori-opole.eu 

 

11. Organizator przewiduje dla autorów nagrodzonych prac nagrody rzeczowe, a dla 

wszystkich uczestników dyplomy. 

12. Patron - Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu 

Patroni medialni – Radio Doxa, Opolski Gość Niedzielny. 

 

 

http://www.montessori-opole.eu/

