
REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 

Cel konkursu 

1. Celem Konkursu jest :  

• Rozwijanie kreatywności oraz aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym; 

• Promocja pozytywnych postaw społecznych w zderzeniu z nową, otaczającą nas 

rzeczywistością; 

• Pokazanie jedności ze wszystkimi, którzy w tym trudnym okresie pozostają w domu. 

 

§ 2 

Organizator Konkursu 

Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe 

Truskawkowe Pole, ul. Krypska 25, 04-082 Warszawa. 

 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej 

tęczę, umieszczonej na oknie lub balkonie, widocznej z zewnątrz oraz przesłanie jej 

zdjęcia pocztą elektroniczną; 

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat; 

3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

- I kategoria: 3-4 lata 

- II kategoria: 5-6 lat 

4. Praca może być wykonana w dowolnym formacie, dowolną techniką plastyczną; 

5. W wykonaniu pracy konkursowej dziecku może pomagać rodzic; 

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną pracę; 

7. Ilość wytypowanych do konkursu prac z jednej placówki jest nieograniczona; 

8. Zdjęcie przedstawiające pracę konkursową należy przesłać jako załącznik  

do 15 maja 2020 r. wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: 



npjstruskawkowepole@gmail.com  z dopiskiem: Konkurs. W e-mailu należy również 

dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwę i adres 

placówki do której uczęszcza, imię i nazwisko oraz adres e-mail nauczyciela; 

9. Ważne! - Nie fotografujemy autora pracy;  

10. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie. 

 

§ 4 

Kryteria oceny prac: 

Praca oceniania będzie na podstawie:  

• Zgodności z tematyką konkursu; 

• Oryginalności i pomysłowości; 

• Wkładu pracy własnej dziecka. 

 

§ 5 

Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Pracę oceniać będzie powołana przez placówkę komisja; 

2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną  do dnia 29 maja 2020r. na stronie internetowej 

placówki Przedszkole Językowo-Sportowe oraz na stronie internetowej 

bliżejprzedszkola.pl. Laureaci konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o 

wygranej i formie dostarczenia nagród drogą e-mailową.  

3. Dyplomy za udział w konkursie zostaną wysłane drogą elektroniczną na wskazany  

w e-mailu adres.  

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u organizatora konkursu: 

e-mail: npjstruskawkowepole@mail.com 
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§ 6 

Zgody 

1. Przesyłając zgłoszenie rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na udział dziecka  

w konkursie.  

2. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika przez Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe 

Truskawkowe Pole, ul. Krypska 25, 04-082 Warszawa.  Dane osobowe podawane  

w wiadomości będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Osobie, której 

dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz ich poprawiania. 

Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. 

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na 

wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu. 

4. Przesyłając zgłoszenie rodzic/opiekun oświadcza, że dziecko jest autorem pracy, praca 

nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

5. Przesyłając zgłoszenie rodzic/opiekun akceptuje niniejszy Regulamin w całości. 

 

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: 

Aleksandra Godlewska  


