
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „PAŁACYK”  

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 

„MATEMATYCZNA KARTKA ŚWIĄTECZNA” 
 

I. Cel konkursu: 
 Inspirowanie dzieci do two rczos ci plastycznej oraz rozwijanie wyobraz ni i inwencji two rczej, 
 kultywowanie tradycji boz onarodzeniowych, 
 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowan  matematyką wśród dzieci, 
 kultywowanie zwyczaju wysyłania tradycyjnych kartek s wiątecznych. 

II. Zasady uczestnictwa: 
 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat. 
 Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu: 

„MATEMATYCZNA KARTKA ŚWIĄTECZNA”, prezentującej treści matematyczne, oraz oddającej 
klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 

 Pracę moz na wykonac  w dowolnej technice plastycznej. 
 Maksymalny rozmiar kartki s wiątecznej (po złoz eniu) to format A5. 
 Każda placówka może nadesłać po 2 prace w każdej kategorii wiekowej. 
 Praca powinna byc  wykonana samodzielnie. 
 Kaz da praca musi posiadac  dołączoną metryczkę zawierającą: 

 imię, nazwisko, wiek autora, 
 imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, kto rego została wykonana praca, 
 nazwę i adres placo wki, adres mailowy i telefon. 

 Do pracy konkursowej należy dołączyć pisemne oświadczenie przedstawicieli 
ustawowych/opiekunów prawnych uczestnika (Załącznik nr 1) oraz zgodę nauczyciela (Załącznik 
nr 2).  

III.  Kryteria oceny: ocenie podlegac  będą:  
 Oryginalność, pomysłowość w ujęciu tematu, 
 walory artystyczne i estetyczne, 
 samodzielność wykonania pracy, 
 technika wykonanej pracy, 
 zgodność pracy z tematem konkursu. 

 
IV.  Termin składnia prac: do 12 grudnia 2019 r.   

 Prace nalez y składac  w siedzibie przedszkola lub przesłac  na adres: 
Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach 
ul. Mikołowska 26 
40-066 Katowice 
z dopiskiem „Matematyczna Kartka Ś wiąteczna” 
 

V. Ocena i rozstrzygnięcie konkursu: 
 Prace oceniac  będzie komisja powołana przez organizatora. 
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 grudnia 2019 r. 
 Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:  

 Kategoria I : dzieci w wieku  3 - 4 lat, 
 Kategoria II : dzieci w wieku 5 - 6 lat.  

 W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody oraz 3 wyróżnienia.  
  O wynikach konkursu zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo. 
 Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie www.blizejprzedszkola.pl i 

www.palacyk.katowice.pl 
 Dyplomy oraz nagrody zostaną wysłane pocztą. 
 Podziękowania dla opiekuno w zostaną wysłane na podane adresy e-mail.  

 
VI. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.                        

                                                                                                                           
                                                                                                                Koordynatorzy konkursu: 

mgr Magdalena Wojdak – Plewka 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych 

mojego dziecka ………………………………………………………… dla celów konkursu pt. 

„Matematyczna kartka świąteczna” zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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.  

 

…………………………………………………….. 
    (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu 

 
 

Zgoda nauczyciela  na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja ….…………………………………………............. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora konkursu (Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk”  w Katowicach) moich 

danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) w celach wynikających z organizacji 

konkursu plastycznego „Matematyczna kartka świąteczna”, zgodnie z ustawą z dnia  

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000). 

 

 ………………………………….                                                    …………………………………… 
       Miejscowość i data                                                                  Podpis nauczyciela 

  

 

 

 


