
   REGULAMIN MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„MOJE WAKACYJNE MARZENIE” 

 

 
I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jasia i Małgosi w Gorzowie 

Wielkopolskim przy ul. ul. Lelewela 1 

 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych. 

 

3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:  

− dzieci młodsze 3-4 latki, 

−  dzieci starsze 5-6 latki. 

 

4. Kryteria oceny pracy plastycznej: 

− zgodność z tematem konkursu, 

− pomysłowość, 

− estetyka wykonanej pracy, 

− wkład pracy własnej, 

− ogólne wrażenie artystyczne. 

 

5. Z jednej placówki prosimy składać maksymalnie 3 prace. 

 

 

II. Cele konkursu: 

− rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności dzieci, 

− rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci. 

 

 

III. Zasady konkursu: 

 

1. Temat konkursu:  „Moje wakacyjne marzenie”.  

 

2. Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką np. malarstwo, 

rysunek, wydzieranka, wycinanka, kolaż. 

 

3. Format pracy: kartka A3. 



4. Każda praca powinna być opisana według wzoru:  

− Tytuł pracy;  

− Imię i nazwisko dziecka, wiek, grupa; 

− Imię i nazwisko nauczyciela koordynującego;  

− Adres placówki, telefon kontaktowy, adres e – mail.  

 

5. Czas trwania konkursu: 07.06.2021 r. – 21.06.2021 r. 

 

6. Prace należy składać z podpisaną zgodą uczestnictwa od rodziców (załącznik nr 1, 

załącznik nr 2) do dnia 21.06.2021r.:  

 

Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jasia i Małgosi 

ul. Lelewela 1 

66-400 Gorzów Wlkp. 

 

7. Każdy uczestnik otrzyma dyplom, a opiekun podziękowanie. Autorzy najbardziej 

oryginalnych prac otrzymają upominki.  

 

8. Wystawę prac będzie można zobaczyć na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego  

nr 10 im. Jasia i Małgosi: www.p10.gorzow.com.pl  

 

9. Dostarczone prace przechodzą na własność Organizatora. 

 

10. Prawa autorskie przechodzą na własność Organizatora. 

 

11. Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na filmowanie, fotografowanie oraz 

publikację prac. 

 

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25.06.2021r. w Przedszkolu Miejskim nr 10 im. 

Jasia i Małgosi w Gorzowie Wlkp. 

 

13. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach: dzieci młodsze 3-4l. dzieci 

starsze 5-6 l. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

14. Szczegółowych informacji udzielają osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:  

Anna Packiewicz, Martyna Bujel. 

 

 

 

 

 

 

http://www.p10.gorzow.com.pl/


ZAŁĄCZNIK NR 1 

Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami) 

Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................................ 

Nazwa, adres placówki: ................................................................................................. 

Jako ustawowy opiekun oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

w  konkursie plastycznym „Moje wakacyjne marzenie” organizowanym  przez Przedszkole 

Miejskie nr 10 im. Jasia i Małgosi w Gorzowie Wlkp., na publikację danych na stronie 

internetowej placówki oraz wystawach pokonkursowych. 

 

 

  ……………………………….                                               .......................................... 

      (miejscowość i data)                                                             (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych mojego dziecka ……..................................................................................... 

w konkursie plastycznym „Moje wakacyjne marzenie” organizowanym przez Przedszkole 

Miejskie nr 10 im. Jasia i Małgosi w Gorzowie Wlkp., w celu umieszczenia danych 

osobowych na stronie placówki, oraz wystawie pokonkursowej.  

 

 

……………………….………………….…………… 

Data, miejsce i podpis rodzica/opiekuna 

 

 


