
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  

PLASTYCZNO - SENSORYCZNEGO 

„MAJOWA ŁĄKA” 

 

I. Organizator konkursu  

Publiczne Przedszkole „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej 

II. Cele konkursu 

- zdobywanie i  pogłębianie wiedzy o życiu owadów; 

- dostarczanie bodźców zmysłowych (m.in. dotyku, węchu, zapachu) 

- rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci; 

- rozwijanie umiejętności wykorzystywania różnych technik plastycznych. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3 - 6 lat uczęszczających do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Dzieci zostaną podzielone na dwie 

kategorie wiekowe: 

Kategoria I  3 - 4 latki 

Kategoria II  5 - 6 latki 

 

Każda placówka może zgłosić maksymalnie 2 prace konkursowe w każdej 

kategorii wiekowej. 

 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej 

przedstawiającą łąkę w ujęciu sensorycznym. 

 

3. Prace płaskie, wykonane w dowolnym formacie, dowolną techniką plastyczną  

z wykorzystaniem materiałów wielofakturowych. 

 

4. Kryteria oceny pracy: zgodność z tematem, oryginalność i pomysłowość, 

samodzielność, estetykę wykonania pracy. 

 

 

 



5. Prace konkursowe można przesyłać do dnia 21.05.2021 (decyduje data stempla 

pocztowego) na adres naszej placówki  

 

Publiczne Przedszkole „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej 

88 - 133 Dąbrowa Biskupia, ul. Szkolna 2 

 

z dopiskiem KONKURS „MAJOWA ŁĄKA” 

 

 

6. Do pracy należy dołączyć metryczkę oraz zgody rodziców i nauczyciela  

(załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3) 

 

 

IV. Wyniki konkursu, nagrody 

 

1. Powołana przez organizatora komisja konkursowa wyłoni 6 laureatów 

konkursu.  

2.   Laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy. 

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają drogą e-mailową dyplomy, a nauczyciele 

podziękowania.  

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 31 maja 2021 roku na profilu 

facebook Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej oraz na 

stronie internetowej blizejprzedszkola.pl   

5. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą telefoniczną lub e-mailową. 

 

 

Koordynator konkursu  

Dominika Waszak - nauczyciel, terapeuta SI  nr tel. 786 230 393 

Daria Kwiecińska - nauczyciel, terapeuta SI nr tel. 785 879 119 

 

 

 

 



Załącznik nr 1   

Metryczka pracy konkursowej 

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………... 

Wiek dziecka ……………………………………………………………………. 

Nazwa i adres placówki ……………………………………………………………………..... 

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

Imię i nazwisko nauczyciela, adres e-mail ……………………………………………………. 

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

 

 

 

 

Metryczka pracy konkursowej 

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………... 

Wiek dziecka ……………………………………………………………………. 

Nazwa i adres placówki ……………………………………………………………………..... 

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

Imię i nazwisko nauczyciela, adres e-mail ……………………………………………………. 

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

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie plastycznym 

„Majowa łąka” 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………….. 

w konkursie plastycznym „Majowa łąka” organizowanym przez Publiczne Przedszkole 

„Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora 

konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających 

z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne 

publikowanie nadesłanej pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych                      

z konkursem „Majowa łąka”,  w prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej 

organizatora konkursu. 

 

Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna…………………………………................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

Oświadczenie nauczyciela  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, 

nazwisko, adres email) mojej osoby………………………………................................. 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 

r., poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z Ogólnopolskim Konkursem 

Plastycznym „Majowa łąka” (organizowanym przez Publiczne Przedszkole „Leśna 

Kraina” w Dąbrowie Biskupiej) i z jego promocją  

 

Data i czytelny podpis nauczyciela ……………………………………………………. 

 


