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Regulamin przedszkolnego konkursu plastycznego 
pt.: ,,Witajcie w naszej bajce…” 

 
 
 

§ 1 
 
Organizatorem konkursu jest Przedszkole w Młynarach, a jego koordynatorem Agata Frąckiewicz. 
 
 

§ 2 
 
Cele konkursu: 

− przybliżenie dzieciom twórczości Jana Brzechwy, 
− rozwijanie i promowanie talentów plastycznych, 
− kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci, 
− kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi, 
− rozwijanie zdolności manualnych, 
− wzmacnianie więzi rodzinnych. 

 
§ 3 

 
1. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko uczęszczające do Przedszkola 

w Młynarach. 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 

− pierwsza kategoria wiekowa: 2,5-3 lata, 
− druga kategoria wiekowa: 4-5 lat, 
− trzecia kategoria wiekowa: 6 lat. 

 
§ 4 

 
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej 
ilustrującej jeden z utworów naszego przyszłego patrona Przedszkola − Jana Brzechwy, i oddanie 
jej w terminie do 25 listopada 2020 r. Praca powinna być wykonana w formacie A4.  
 

1. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

regulaminu oraz oświadczeniem, że praca zgłoszona na Konkurs została wykonana 
osobiście (nie jest plagiatem) i że nie była prezentowana w innym konkursie plastycznym. 

3. Przystąpienie uczestników do Konkursu oznacza wyrażenie przez ich rodziców/ prawnych 
opiekunów zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych i danych osobowych 
dziecka/ podopiecznego do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z art. 
7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie  danych). 

4. Przystąpienie uczestników do Konkursu oznacza wyrażenie przez ich rodziców/ prawnych 
opiekunów zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i prezentowanie prac dzieci/ 
podopiecznych w celach informacyjnych i promujących Konkurs.  
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5. Na odwrocie pracy należy umieścić tytuł utworu, do którego nawiązuje praca, a także imię 
i nazwisko dziecka oraz rodzica/ opiekuna prawnego, wiek dziecka oraz nazwę grupy, do 
której uczęszcza dziecko. 

6. Pracę należy oddać nauczycielce prowadzącej daną grupę przedszkolną.  
7. Prace  złożone  po  wyznaczonym terminie  nie  będą  brały  udziału  w Konkursie. 

 
§ 5 

 
1. Po zakończeniu Konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, 

w której skład wejdą: nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz przedstawiciele Rady 
Rodziców. 

2. Podczas oceny prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę: 
1) zgodność pracy z tematyką Konkursu, 
2) oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 
3) walory artystyczne, m.in. kompozycję, kolorystykę, technikę wykonania. 

3. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II, i III miejsca 
w  każdej kategorii wiekowej. 

4. Nagrody  rzeczowe  nie  podlegają  zamianie  na  inne  ani  zamianie  na  ekwiwalent 
pieniężny. 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 30 listopada 2020 r., a wręczenie nagród 11 grudnia 
2020 r.  

6. Wszystkie złożone w Konkursie prace zostaną wyeksponowane na przedszkolnym holu, 
a prace nagrodzone zaprezentowane na stronie internetowej Przedszkola. 

7. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie. 
 

§ 6 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia Konkursu, a także zmiany jego 
warunków. 

 
 

 

 


