
  

NNiieeppuubblliicczznnee  PPrrzzeeddsszzkkoollee  „„BBaajjkkoowwee  PPrrzzeeddsszzkkoollee””  ww  SSttąąppoorrkkoowwiiee    

sseerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaa  ddoo  uuddzziiaałłuu    

ww  OOggóóllnnooppoollsskkiimm  KKoonnkkuurrssiiee  PPllaassttyycczznnyymm    

pt. „Przyroda w kolorach … Moja ulubiona pora roku” 

Regulamin konkursu: 

 konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat; 

 każde przedszkole może przysłać maksymalnie 3 prace; 

 technika wykonania prac dowolna (bez materiałów nietrwałych np. sypkich); 

 format pracy: A4 lub A3; 

 każda praca powinna zawierać metryczkę (opisaną drukowanymi literami), zawierającą: 

imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres placówki wraz z telefonem i adresem  

e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz podpisaną zgodę 

rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie (Załącznik nr 1) oraz zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2). 

Czas trwania konkursu:  od 05.05.2021r.  do 25.05.2021r. 

Termin nadsyłania prac: do 25.05.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

Rozstrzygnięcie konkursu: 01.06.2021r. 

Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury. 

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl  

oraz www.komorow.eu. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe  

i dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplom, a nauczyciele podziękowanie 

w wersji elektronicznej. 

Kryterium oceny prac: 

 wkład własny dziecka, 

 kreatywność w podejściu do tematu, 

 zgodność z tematyką, 

 estetyka pracy, 

 staranność wykonania. 

 



 

Prace ocenianie będą w następujących kategoriach wiekowych: 

 dzieci 3 – 4 letnie 
 dzieci 5 – 6 letnie 

Nadesłanych prac nie zwracamy. zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich  

w celu promowania konkursu i placówki.  

Prace należy składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 

Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” 

ul. Moniuszki 1A 

26 – 220 Stąporków 

woj. Świętokrzyskie 

z dopiskiem „Konkurs plastyczny” 

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z p. Agnieszką Ura 

Tel.: 502 867 069 

Godz.: 8.00 – 15.00 

Życzymy powodzenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

OŚWIADCZENIE RODZICA  

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................. 

Nazwa, adres placówki: ............................................................................................................... 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym pt. „Przyroda w kolorach … Moja ulubiona pora roku” organizowanym przez 

Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” w Stąporkowie. Zapoznałam/-em się  

z Regulaminem Konkursu. 

.......................................                                                                     ……...………………………….                              
(miejscowość i data)                                                                                        (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 września 2016r. Dz.U. 2018 poz. 1000, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w związku z udziałem 

w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.„Przyroda w kolorach … Moja ulubiona pora roku”, 

organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” w Stąporkowie w celu 

umieszczenia danych osobowych na stronie placówki, umieszczenia danych laureatów na wystawie 

pokonkursowej. 

           

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

 

 

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 


