
Regulamin BALU  KARNAWAŁOWEGO zorganizowanego w ramach projektu 
COMENIUS  „ W krainie baśni, bajek i legend” w Szkole Podstawowej im. Króla 

Władysława Jagiełły w Horodle. 
 
CELE EDUKACYJNE: 
-Rozwijanie umiejętności pracy w grupie, 
-Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, 
-Wzmacnianie więzi pomiędzy uczniami, 
-Rozwijanie zdolności pokazywania się na forum społeczności szkolnej, 
-Kultywowanie tradycji związanych z okresem karnawałowym. 
 
CELE OPERACYJNE: 
Uczniowie: 
-dokonują autoprezentacji, 
-budują poczucie własnej wartości, 
-współpracują w grupie, 
-rozwijają zdolności plastyczne, 
-rozwijają poczucie estetyki, 
-znają formy kulturalnego spędzania czasu wolnego, 
-znają zasady kulturalnego zachowania się podczas zabawy tanecznej, 
-potrafią wyrażać uczucia i szacunek względem rówieśników i młodszych kolegów. 
 
Regulamin konkursu: 
I.  Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami  p. Stanisławą Ślązak i p. Jadwigą 
Bartoszek   organizuje konkurs na najciekawszy  strój bajkowy, baśniowy połączony  z balem 
maskowym. 
 II. Warunkiem udziału w konkursie jest przebranie się w strój nawiązujący do postaci z bajki, 
baśni czy legendy. Uczestnicy mogą korzystać z gotowych elementów strojów. Strój nie musi 
być wykonany własnoręcznie (ale będzie to miało wpływ na wybór komisji, typowane będą 
stroje wykonane samodzielnie).   
III. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z oddziałów przedszkolnych i klas I-III oraz klas 
IV-VI Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle.  
IV. Podczas balu zostanie również wybrana: 

a) miss i mister balu 
b) król i królowa balu 
c) miss foto 
d) miss publiczności 

V. Wszystkie konkurencje i prezentacje ocenia trzyosobowa komisja składająca się z 
przedstawicieli nauczycieli i uczniów i rodziców. 
VI. Komisja ocenia poszczególne konkurencje punktowo, przyznając kandydatowi  punkty 
według następujących kryteriów: 
- ogólne wrażenie estetyczne  
- pomysłowość ,prezentacja  
- wykreowanie postaci, samodzielne wykonanie 
- oryginalność 
- taniec  
VII. Komisja przez cały przebieg balu obserwuje uczestników i wyłania zwycięzcę.  
Jeśli  okaże się, że kilku kandydatów zdobyło jednakową liczbę punktów, wówczas decyzję 
podejmuje publiczność, nagradzając swojego faworyta większymi brawami. 
Zwycięzcy otrzymują pamiątkowe szarfy oraz nagrody ufundowane przez dyrektora szkoły  
i Rade Rodziców. 
VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu: podczas balu karnawałowego 11 stycznia 2014r 
 
 
 


