
 

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczno – Językowy 

„HAPPY ST. PARTICK’S DAY” 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz do uczestnictwa w naszym konkursie. 

 

REGULAMIN 

 

ORGANIZATOR: 

Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu – dyrektor: Marzena Stefanko 

Nauczycielki: Dudek Anna, Rabe Ewelina, Rasztar Adriana 

 

CELEM KONKURSU JEST: 

- zachęcenie do aktywności dzieci w procesie zdobywania wiedzy; 

- stwarzanie warunków i sytuacji pobudzających dzieci do aktywności, kierowanie ich działalnością 

poznawczą podczas zdobywania wiedzy oraz czuwanie nad jej wykorzystaniem; 

- kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne; 

- rozwijanie twórczej aktywności dzieci; 

- kształtowanie u dziecka pozytywnego nastawienia do nauki języka obcego; 

- poszerzenie znajomości języka angielskiego; 

- poszerzenie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowania kulturą, obyczajami i obchodzonymi 

świętami krajów anglojęzycznych; 

- popularyzowanie wiedzy na temat Świętego Patryka, Irlandii, mitologii irlandzkiej i związanego z tym 

słownictwa (Leperchaun, rainbow, pot of gold, golden coin, harf, shamrock itp. ) 

- zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej;  

- promocja placówki, do której uczęszcza dziecko. 

 

TEMAT KONKURSU: 

Organizatorzy konkursu oczekują na prace plastyczne wykonane dowolną techniką samodzielnie przez 

dzieci 5,6-letnie, których tematem będą symbole, atrybuty związane ze Świętym Patrykiem lub 

Leprechaun’em. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci 5 i 6 – letnich uczęszczających do przedszkoli na terenie Polski. 

2. Na konkurs każda placówka może przesłać 1-3 prac plastycznych.  

3. Prace mogą być wykonane dowolną płaską techniką plastyczną. 

4. Prace powinny być wykonane w formacie A4(210 x 297mm). Prosimy nie rolować, nie zwijać i nie 

składać prac. 



 

 

5. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy 

prac. 

6. Prace nie spełniające regulaminowych zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 

konkursową. 

7. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu. 

8. Prace będą oceniane przez Jury, którego werdykt jest ostateczny.  

9. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność z tematyką, pomysłowość, technika, estetyka pracy, 

oryginalność, samodzielność, wartość merytoryczna.  

10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie zgód rodziców (opiekunów prawnych)– 

załącznik 2 oraz nauczycieli na przetwarzanie danych w celach konkursowych – załącznik 3. 

 

ZGŁOSZENIA: 

1. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 15.03.2021 r. (liczy się data otrzymania przesyłki a nie data 

nadania) na adres:  

 

Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu 

ul. Jana Bytnara „Rudego” 1 

45-265 Opole 

 

z dopiskiem KONKURS „HAPPY ST.PATRICK’S DAY” 

 

2. Do przesyłki z pracami należy dołączyć: 

a) formularz - Załącznik nr 1; 

b) formularz będący oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – 

Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3; 

 

KOMISJA KONKURSOWA: 

1. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez Jury powołane 

przez Organizatora.  

2. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców konkursu. 

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

a)zgodność z tematyką, 

b) pomysłowość, 

c) technika,  

d)estetyka pracy, 

e)oryginalność, 

f) samodzielność 

g)wartość merytoryczna. 

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:  

1. Ogłoszenie wyników odbędzie się najpóźniej 17.03.2021 r. 

2. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie a wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej Organizatora oraz na stronie www.blizejprzeszkola.pl.  

3. Organizator planuje przyznać nagrody oraz dyplomy za zajęcie I miejsca, II miejsca, III miejsca. 

4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom a nauczyciel podziękowanie w formie elektronicznej . 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, do zmiany ich podziału oraz prawo do 

nieprzyznania nagrody.  

 

UWAGI KOŃCOWE: 

1. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach .  

http://www.blizejprzeszkola.pl/


 

 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku złożenia zbyt małej 

ilości prac. W takim przypadku Uczestnikom ani osobom trzecim nie przysługują wobec Organizatora 

żadne roszczenia. 



 

 

 

Załącznik 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Do Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno - Językowego 

 „HAPPY ST. PATRICK’S DAY”  

 

Dane przedszkola (ORGANIZATORA): 

Pełna nazwa: Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu 

Adres: ul. Jana Bytnara „Rudego” 1, 45 – 265 Opole 

Telefon: 77 455 58 58 

Adres e-mail: ppi51@ppi51.opole.pl  

 

Dane nauczyciela zgłaszającego: 

Imię i nazwisko: 

Dane placówki: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

 

Dane uczestników: 

Imię i nazwisko dzieci 

 

 

         ………………………………………. 

          pieczęć przedszkola 

 

 

 

 

         ………………………………………. 

         Data i podpis osoby zgłaszającej 

mailto:ppi51@ppi51.opole.pl


 

 

Załącznik 2 

Oświadczenie prawnych opiekunów 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka: 

…………………………………………………................................. lat...…… 

w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno -Językowym „HAPPY ST. PATRICK’S DAY”. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu. 

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016 r. 

poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

..................................................................................................................................................., dziecka z grupy 

….…………………………….przedszkola……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

przez Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu do celów związanych z jego udziałem w  

Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno - Językowym „HAPPY ST. PATRICK’S DAY” w roku szkolnym 

2020/2021 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem zebranych danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 

w Opolu, ul. Jana Bytnara „Rudego” 1, 45-265 w Opolu; 

2) dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym 

 z udziałem w  Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno - Językowym„HAPPY ST. PATRICK’S 

DAY”w roku szkolnym 2020/2021; 

3) podanie danych jest dobrowolne, chociaż odmowa ich podania jest równoznaczna 

 z brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie; 

4) mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i ich poprawiania. 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację danych  osobowych w celach 

związanych z konkursem, w tym na podanie informacji o uzyskaniu nagrody wraz ze wskazaniem imienia 

i nazwiska dziecka, do publicznej wiadomości oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego pracy przez 

organizatora konkursu w celach informacyjnych i promocyjnych.  

Oświadczam także, że w imieniu reprezentowanego przeze mnie Dziecka upoważniam Organizatora do 

wykorzystania pracy konkursowej złożonej w Konkursie Plastyczno - Językowym„HAPPY ST. 

PATRICK’S DAY”. 

5)  we wszelkich formach i zakresach eksploatacji, w szczególności do ekspozycji pracy w Przedszkolu 

Publicznym Integracyjnym nr 51, ul. Jana Bytnara „Rudego” 1, 45-265 w Opolu; oraz publikowania 

pracy i jej kopii/fotografii w inny sposób.  

 

 

Oświadczam równocześnie, że praca wykonana została samodzielnie i nie narusza praw osób trzecich . 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………  

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  
 
 

 

 

*Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami  



 

 

Załącznik 3 

Oświadczenie Uczestnika (nauczyciela) 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo 

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

 w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno - Językowym„HAPPY ST. PATRICK’S DAY”. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu. 

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016 r. 

poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych:.................................................................................................................................,nauczyciela/ki 

z przedszkola……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

przez Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu do celów związanych z jego udziałem w 

Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno - Językowym „HAPPY ST. PATRICK’S DAY” w roku szkolnym 

2020/2021 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem zebranych danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 

w Opolu, ul. Jana Bytnara „Rudego” 1, 45-265 w Opolu; 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym  

z udziałem w  Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno - Językowym „HAPPY ST. PATRICK’S 

DAY”w roku szkolnym 2020/2021; 

3) podanie danych jest dobrowolne, chociaż odmowa ich podania jest równoznaczna 

 z brakiem możliwości udziału w konkursie; 

4) mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację danych  osobowych w celach 

związanych z konkursem, w tym na podanie informacji o uzyskaniu nagrody wraz ze wskazaniem imienia 

i nazwiska, do publicznej wiadomości oraz na nieodpłatne wykorzystanie pracy przez organizatora konkursu 

w celach informacyjnych i promocyjnych.  

Oświadczam także, że upoważniam Organizatora do wykorzystania pracy konkursowej złożonej 

w konkursie „HAPPY ST. PATRICK’S DAY”. 

5)  we wszelkich formach i zakresach eksploatacji, w szczególności do ekspozycji pracy w Przedszkolu 

Publicznym Integracyjnym nr 51, ul. Jana Bytnara „Rudego” 1, 45-265 w Opolu; oraz publikowania 

pracy i jej kopii/fotografii w inny sposób.  

 

 

Oświadczam równocześnie, że praca wykonana została samodzielnie i nie narusza praw osób trzecich. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………  

data i podpis Uczestnika (nauczyciela)  

 

 

 
*Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami  

 

 


