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REGULAMIN KONKURSU 
NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC ADWENTOWY 

 
O NAGRODĘ DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA 

KOŚCIUSZKI W STALOWEJ WOLI 

 
 

1. Organizatorem konkursu jest ZS Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej 

Woli, ul. 1-go Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola, tel. (15) 842 06 40; osoby 
odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu – Magdalena Piróg, Monika 

Kułacz, Anna Kowal-Słoboda, Ewa Nowak i Andrzej Kułakowski.  
 
E-mail kontaktowy: andrzej.kulakowski@zsnr2.stalowa-wola.pl, telefon 

kontaktowy: 694 449 180.  
 

2. Celem konkursu jest pobudzanie twórczości plastycznej młodzieży, 
uwrażliwienie na tradycję bożonarodzeniową oraz zwrócenie uwagi na tradycję 
i kulturę krajów obszaru niemieckojęzycznego,  

a także integracja młodzieży.  
 
3. Do konkursu może przystąpić JEDEN TRZYOSOBOWY zespół uczniów klas 

I naszej szkoły. 
 

4. Zgłoszenia trzyosobowych zespołów klas oraz ich opiekuna należy przesłać 
najpóźniej do 10 grudnia 2021 r. do godz. 12:00 na adres: 
andrzej.kulakowski@zsnr2.stalowa-wola.pl lub smsem pod wskazany wyżej 

numer telefonu.  
 

5. Konkurs odbędzie się w auli ZS nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli  
w dniu 14. XII 2021 r. Rozpoczęcie o godzinie 9:30.  
 

6. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie 
oryginalnego wieńca adwentowego z naturalnych materiałów, nawiązującego 
do niemieckiej tradycji wykonywania ozdób. Wieńce do średnicy wynoszącej 

około 70 cm należy wypleść i wykonać ręcznie w OBECNOŚCI jury konkursu.  
 

7. Prace oceniane będą pod względem staranności wykonania i pomysłowości, 
wytrzymałości wieńca, różnorodności naturalnych materiałów w konstrukcji 
wieńca oraz zgodności z tradycją.  

 
8. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decydować będzie powołana w tym celu 
Komisja Konkursowa.  

 
9. Komisję powołuje organizator.  

 
10. Nagrody określa organizator.  
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11. Materiały (gałązki, sznurek, drut itp.) do sporządzenia wieńca 

adwentowego uczestnicy konkursu przygotowują we własnym zakresie.  

12. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do konkursu wieńców zrobionych  

z gotowych elementów.  
 
13. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 14.XII 2021 r. w ZS Nr 2 

im. T. Kościuszki w Stalowej Woli.  
 
 

Organizator Konkursu  
nauczyciele języka niemieckiego  

ZS Nr 2 w Stalowej Woli 


