
                         

                    

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego 

 pod hasłem „Wesoła Rodzinka” 

Ogólnopolski konkurs plastyczny 

„WESOŁA RODZINKA” 

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach serdecznie zaprasza dzieci  w wieku 3-6 lat do 

udziału w konkursie plastycznym inspirowanym tekstem piosenki „Moja wesoła rodzinka”. 

 „Moja wesoła rodzinka” /sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąk/ 

 

My rodzinę dobrą mamy, 

zawsze razem się trzymamy! 

I choć czasem czas nas goni, 

My jak palce jednej dłoni! 

  

Mama, tata, siostra, brat 

I ja – to mój mały świat! 

Dużo słońca, czasem grad – 

To wesoły jest mój świat! 

 

1. Organizator: 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej 

ul. Mickiewicza 33 

44-280 Rydułtowy 

2. Cel konkursu: 

- rozwijanie wyobraźni poprzez twórczą interpretację piosenki, 

- inspirowanie się poezją dla dzieci w działalności plastycznej, 

- promowanie wartości rodziny w życiu człowieka, 

- kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny, 

- rozwijanie umiejętności plastycznych. 

 3. Uczestnicy: 

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie dzieci z całej Polski w wieku przedszkolnym od 

3do 6 lat, które uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klubów malucha. 

4. Ocena: 

Prace będą oceniane przez powołane przez organizatora jury, w następujących kategoriach 

wiekowych: 

 



 kategoria I – 3-4 lat  

 kategoria II - 5-6 lat  

Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają ponownej weryfikacji. 

 

 5. Warunki udziału: 

 technika dowolna- płaska / np. malarstwo, rysunek, farby, wydzieranka,  pastele olejne  

i suche (utrwalone)/ 

 format pracy  A3 lub A4 ; 

 każdy uczestnik zobowiązany jest dołączyć do swojej pracy zgodę rodzica na 

udział w konkursie załącznik nr 1; 

 każda placówka może nadesłać dowolną ilość prac w każdej kategorii wiekowej;  
 każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową; 

 prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez 

dziecko pod kierunkiem nauczyciela; 

 nadesłane prace zostają do dyspozycji organizatora konkursu; 

 pracę należy czytelnie opisać na odwrocie:  

     imię i nazwisko autora, wiek, imię i nazwisko nauczyciela/instruktora oraz    

     dane placówki, adres e- mail przedszkola lub nauczyciela. 

 

6. Termin nadsyłania prac. 

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu  należy przesyłać lub dostarczyć osobiście 

od  15 kwietnia do 20 maja  2019r.   (liczy się data stempla pocztowego)                                    

 z dopiskiem konkurs plastyczny „Moja Wesoła Rodzinka” na adres: 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej 

ul. Mickiewicza 33, 

44-280 Rydułtowy. 

 

7. Nauczyciele, pod kierunkiem których zostały wykonane prace, otrzymają podziękowanie 

za przygotowanie do konkursu na dołączony adres e-mail placówki. 

 

8. Wyniki konkursu i nagrody: 

- prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury w kategoriach wiekowych : 

  3-4 latki i 5-6 latki, 

- kryteria oceny: pomysłowość, interpretacja artystyczna słów piosenki, wykorzystanie 

różnorodnych technik plastycznych, estetyka wykonania, samodzielność, 

- komisja konkursowa wyłoni trzy najlepsze prace plastyczne w dwóch grupach wiekowych, 

- autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, 

- rozdanie nagród za konkurs „Wesoła Rodzinka”  nastąpi  01.06.2019 roku  podczas festynu 

rodzinnego organizowanego przez naszą placówkę na rydułtowskiej fikołkowi „RAFA” , 

-lista laureatów będzie dostępna na stronie internetowej naszej placówki 

www.opprydultowy.eu oraz  www.bliżejprzeszkola.pl od 29 maja 2019 roku, 

- nagrody, które nie zostaną odebrane osobiście, wyślemy pocztą, 

- prace laureatów zostaną wyeksponowane na stronie internetowej Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej www.opprydultowy.eu oraz na Fon Page Ogniska na Facebooku,  

http://www.bliżejprzeszkola.pl/
http://www.opprydultowy.eu/


Zebrane prace będą zaprezentowane w naszej placówce  formie wystawki  pokonkursowej. 

  

 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów. Dane osobowe uczestników pozyskane są 

wyłącznie do celów konkursu (ZAŁĄCZNIK 2). 

 

9. Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielają organizatorzy pod numerem telefonu: 

+48 695456440. 

Koordynator konkursu : Katarzyna Kopczyńska. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK 1 

  

Ogólnopolski konkurs plastyczny 

  

"WESOŁA RODZINKA" 

   

Dane autora pracy: 

  

Imię: 

 .............................................................................................................. 

  

Nazwisko: 

..................................................................................................................... 

Wiek: 

.................................................................................................................... 

Nazwa placówki: 

.................................................................................................................... 

Adres: 

................................................................................................................... 

  

................................................................................................................... 

Tel. kontaktowy: 

................................................................................................................... 

e – mail: 

................................................................................................................... 

Nauczyciel/ opiekun: 

................................................................................................................... 

 

 

  

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

  

......................................................................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2 

  

Ogólnopolski konkurs plastyczny 

„WESOŁA RODZINKA” 

  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ......................................................................... 

......................................................................................... (imię i nazwisko dziecka)                   

w konkursie plastycznym „ Wesoła Rodzinka", organizowanym przez Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej, działające w Rydułtowach (kod 44-280)  przy ulicy Mickiewicza 33. 

  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i go akceptuję. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia 

udziału w konkursie „Wesoła Rodzinka”. 

Wyrażam zgodę na publikację pracy plastycznej mojego dziecka w prasie lokalnej, na stronie 

internetowej placówki (organizatora) i na www.bliżejprzedszkola.pl wraz z podaniem jego 

imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola. 

 

  

 

  

................................................................ 

podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bliżejprzedszkola.pl/


 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ AUTORA PRACY                      

W KONKURSIE 

 

 

1) Wyrażam zgodę na  

 

udział…………………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko dziecka /autora pracy ) 

w konkursie plastycznym „WESOŁA RODZINKA” organizowanym przez Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej w Rydułtowach ( regulamin konkursu dostępny na stronie: 

www.opprydultowy.eu ). 

2/ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych autora 

pracy  w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja  

2018r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm ). 

3/ Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej danych autora pracy ( imię, 

nazwisko, wiek)  we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie  

i jego wynikach. 

4/ Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zgłoszonej pracy konkursowej  

w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych,               

w prasie, na stronie internetowej oraz w innych formach utrwaleń. 

 

 

……………………………………… …………………………………………………… 

 data                                podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 

 

http://www.opprydultowy.eu/

