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Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

w Jelczu-Laskowicach 

Ul. Oławska 46 

55-220 Jelcz-Laskowice 

E-mail: sztabwospjelcz@gmail.com 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr3 

im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskwicach 
Jelcz-Laskowice, ul. B. Prusa 2 

55-220 Jelcz-Laskowice 

 

 

Zachęcamy uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach do wzięcia udziału w konkursie 

plastycznym organizowanym przez Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jelczu-Laskowicach we współpracy z Centrum Sportu i Rekreacji 

w Jelczu-Laskowicach oraz Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Jelczu – Laskowicach. 

Zbliżający się 28. Finał odbędzie się pod nazwą: „Wiatr w żagle. Gramy dla dziecięcej medycyny zabiegowej”. Tematyka konkursu 

nawiązuje do hasła tegorocznego finału, zapraszamy dzieci i młodzież do przelania na kartki papieru, refleksji nad tym, czym jest według nich 

pomaganie i czy może ono być wiatrem, który wieje w żagle – „Pomoc, która staje się wiatrem w żagle”. 

Formuła konkursu zakłada udział dzieci i młodzieży ze wszystkich oddziałów szkolnych, od klas 0 do klas 8.  

Zwracamy się z prośbą do nauczycieli wychowawców i nauczycieli plastyki do pomocy w przeprowadzeniu konkursu. 

 Prace plastyczne własnoręcznie wykonane dowolną techniką w formacie A4 lub A3 należy dostarczyć do 07.01.2020 do wychowawców 

klas bądź nauczycieli plastyki;  

 W zależności od zainteresowania konkursem proponujemy, aby z każdego oddziału (0-8) wyłonić najlepszą pracę. Oferujemy oczywiście 

swoją pomoc w wyłanianiu zwycięzców;  

 W dniu 10.01.2020 przedstawiciel Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jelczu-Laskowicach odbierze wybrane prace;  

 Zostaną one rozwieszone na 1. piętrze CSiR w Jelczu-Laskowicach w formie wystawy;  

 Na prezentowane prace będzie można głosować w dniu 28. Finału (głos będzie mógł oddać każdy) poprzez przyklejenie serduszka 

WOŚP pod ulubionym rysunkiem;  

 Dla twórców trzech prac, które zdobędą największą liczbę serduszek przewidziane są atrakcyjne nagrody, ponadto prace te będą 

przedmiotem licytacji odbywających się na scenie pomiędzy wydarzeniami artystycznymi, które tego dnia będą odbywały się w CSiR w 

Jelczu-Laskowicach. 

 

Będziemy niezmiernie wdzięczni za zachęcenie uczniów do udziału w konkursie i za Państwa pomoc w jego przeprowadzeniu. 

 

Z poważaniem, 

Sztab WOŚP Jelcz-Laskowice 

 

 

Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela Sztabu WOŚP Jelcz-Laskowice: 

Magdalena Rogalska  

500 176 645 

magdarogalska@o2.pl 


