
„Magiczna maska
karnawałowa”

14  LUTEGO 2021  •  18 :00
rozwi jan ie  kreatywnośc i  i  pomysłowośc i  poprzez
poszuk iwanie  różnorodnych rozwiązań
plastycznych (c iekawych mater ia łów i  technik
plastycznych) ;
rozwi jan ie  wyobraźn i  i  zdolnośc i  manualnych;
poznanie  tradycj i  związanych z  karnawałem.

Celem konkursu jest :  

Przedszkole Miejskie nr 1 
we Włodawie 

serdecznie zaprasza do wzięcia
udziału w ogólnopolskim

konkursie plastycznym pod
tytułem:



Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.
Technika i format pracy - dowolny.
Prace oceniane będą pod względem pomysłowości, walorów artystycznych oraz
użycia różnorodnych materiałów. Mile widziane dołączone zdjęcie Wykonawcy.
Ocena prac konkursowych nastąpi w dwóch kategoriach wiekowych:

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III
miejsca w dwóch kategoriach wiekowych. Natomiast pozostali uczestnicy
otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie drogą e-mailową. 
Prace należy dostarczyć lub nadesłać pocztą do Przedszkola Miejskiego nr 1 

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych
prac. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10.02.2021 r.
Prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora.       
Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych -
(załącznik 1) oraz metryczkę - (załącznik 2).
Zdjęcia prac i wyniki konkursu zostaną zamieszczone na fanpage przedszkola 

Prace niezgodne z regulaminem oraz nadesłane po terminie nie będą oceniane.
Organizatorzy konkursu nie ponoszą też odpowiedzialności za uszkodzenia prac
spowodowane niewłaściwym ich zabezpieczeniem. 
Adres do nadsyłania prac:

 Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail:
kamiladominiczak@onet.pl lub telefonicznie: 82 572-24-59

 

Regulamin konkursu plastycznego „Magiczna maska karnawałowa” 
 

           - dzieci 3-4 letnie
           - dzieci 5-6 letnie

we Włodawie w terminie do 1.02.2021 r. 

na portalu społecznościowym Facebook pod adresem:
https://www.facebook.com/PM1weWlodawie

                                        Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie
                                                        ul. Słowackiego 16
                                                        22-200 Włodawa
                      z dopiskiem: Konkurs „Magiczna maska karnawałowa”.

Sponsorem nagród w konkursie jest:
Wiesław Muszyński - Burmistrz Miasta Włodawa

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie
Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie



Imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka:

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

Imię i nazwisko nauczyciela lub rodzica oraz adres e-mail:

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

Nazwa, adres, telefon placówki:

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

Podpis osoby zgłaszającej dziecko:

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

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka (załącznik 1) 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka………………………..………………………………………

oraz publikację jego pracy konkursowej i wizerunku, w celu wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie

plastycznym „Magiczna maska karnawałowa” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 1 

we Włodawie.

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

                                                                                                  Data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

 

 

Metryczka (załącznik 2)
 


