
REGULAMIN KONKURSU KOSTIUMOWEGO 

 

1. Organizatorzy 

Samorząd Uczniowski przy Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w 

Lublinie, Rada Rodziców ZSP. 

 

2. Cel konkursu 

Pobudzanie kreatywności uczniów, rozwijanie umiejętności współdziałania i pracy w grupie 

(w przypadku przebrań klasowych), aktywizacja i integracja uczniów, budowanie więzi 

klasowych i poczucia przynależności do społeczności klasowej. 

 

3. Czas i miejsce konkursu 

Ze względu na dynamiczną sytuację pandemiczną konkurs odbędzie się online. Ankiety 

zgłoszeniowe można przesyłać poprzez formularz elektroniczny do 25 lutego 2022 r. 

Filmy i zdjęcia można przesyłać do 25 lutego 2022 r. na skrzynkę służbową opiekuna SU 

(zuzannawyroslak@liceumplastyczne.onmicrosoft.com). Pliki należy zatytułować: 

 

a) W przypadku ZGŁOSZEŃ KLASOWYCH numerem i literą klasy, tytułem 

przebrania, np. 1C_NASZ BAL KOSTIUMOWY 

b) W przypadku ZGŁOSZEŃ INDYWIDUALNYCH imieniem i nazwiskiem, numerem 

i literą klasy oraz tytułem przebrania np. ANNA NOWAK_1C_MÓJ BAL 

KOSTIUMOWY 

 

Wszystkie zgłoszenia zaprezentujemy na szkolnym profilu Instagram @lplublin w relacji. W 

formularzu istnieje możliwość dopisania nazwy swojego prywatnego profilu, jeżeli uczestnicy 

chcieliby, żeby w relacji pojawił się do niego link. 

 

Ogłoszenie wyników nastąpi 1 marca 2022. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w 

najbliższym możliwym terminie po ogłoszeniu wyników w zależności od sytuacji 

epidemiologicznej.  

 

4. Warunki konkursu 

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają wszystkich uczniów ZSP im. Cypriana 

Kamila Norwida w Lublinie. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie muszą 

zaprezentować przynajmniej jeden własnoręcznie wykonany element przebrania. 

 

5. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: 

 

a) NAJLEPIEJ PRZEBRANA KLASA 

W konkursie na najlepiej przebraną klasę nie musi brać udziału cała klasa, lecz 

reprezentatywna grupa uczniów. 

Prezentacja może być przesłana w formie zdjęcia (maksymalnie 6) lub krótkiego 

nagrania wideo (maksymalnie 3 minuty) 

 

b) PRZEBRANIE INDYWIDUALNE 

W ramach kategorii Przebranie indywidualne dopuszcza się zgłoszenia 2–3 osobowe, 

przy czym w przypadku zwycięstwa takiej grupy otrzymuje ona jedną nagrodę do 

podziału. Prezentacja może być przesłana w formie zdjęcia (maksymalnie 3) lub 

krótkiego nagrania wideo (maksymalnie 1 minuta) 

 

mailto:zuzannawyroslak@liceumplastyczne.onmicrosoft.com


 

6. Jury 

W skład konkursowego jury wchodzi dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie ZSP im. 

Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, Samorząd Uczniowski, reprezentanci Rady Rodziców. 

 

7. Ocena 

Jury oceniać będzie: 

• przebranie (oryginalność pomysłu, wykonanie), 

• prezentację. 

 

8. Nagrody 

W kategorii NAJLEPIEJ PRZEBRANA KLASA przewiduje się 2 nagrody pieniężne. 

W kategorii PRZEBRANIE INDYWIDUALNE przewiduje się 3 nagrody pieniężne oraz 

wyróżnienia. 


