
Przedszkole Miejskie Nr 17 w Jaworznie 

serdecznie zaprasza przedszkolaków do udziału  

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym  

„Portret mojej Mamy” 
 

CEL KONKURSU: 

 rozwijanie inwencji twórczej dzieci; 

 kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form 

plastycznych; 

 czerpanie radości z procesu tworzenia 

 

Organizator: Przedszkole Miejskie nr 17 w Jaworznie. 

 

Koordynatorzy konkursu: Angelika Jelonek, Julia Jędrzejowska, Dominika Kmiotek 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

 

 Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. 

 Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

  a) dzieci 3 – 4 letnie 

  b) dzieci 5 – 6 letnie 

 Zadaniem uczestników jest wykonanie portretu swojej mamy. 

 Technika wykonania pracy plastycznej: płaska, z użyciem różnorodnych materiałów. 

 Format prac plastycznych: dowolny. 

 Praca powinna zostać opatrzona metryczką, którą należy umieścić z tyłu pracy. 

 Metryczka ma zawierać następujące informację: 

o imię i nazwisko autora pracy, 

o wiek autora,  

o nazwa i adres placówki, 

o telefon i e-mail  placówki, 

o imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna. 

 Każda placówka biorąca udział w konkursie może przesłać po 2 prace z każdej kategorii  

wiekowej. 

 Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 24.05.2019r. na adres 

organizatora: 

Przedszkole Miejskie nr 17 w Jaworznie 

ul. Kościuszki 2a 

43-602 Jaworzno 

woj. śląskie  

 Konkurs rozpoczyna się 06.05.2019 r. i trwać będzie do 24.05.2019 r.  

 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych nagrodzonych dzieci i ich opiekunów oraz akceptację warunków 

regulaminu. 

 Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu. 

 Wyłonione i nagrodzone zostaną trzy prace z każdej kategorii wiekowej. 



 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.05.2019 r.  

 Lista laureatów będzie dostępna na naszej stronie internetowej: 

przedszkole17jaworzno.edupage.org oraz blizejprzedszkola.pl 

 W przypadku chęci uzyskania podziękowania dla nauczyciela za udział w konkursie, 

prosimy o przesłanie wraz z pracą dziecka dodatkowej, zaadresowanej koperty wraz  

z naklejonym znaczkiem. 

 O terminie oraz formie wręczenia nagród decyduje Organizator.  

 
Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać u Koordynatorów konkursu – pod 

numerem telefonu: (32) 762 92 42 

 


