
 

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego 

„KSIĄŻECZKA MOICH MARZEŃ”    
 

  

 

1. Cele Konkursu: 

 

• Rozbudzenie wyobraźni plastycznej dzieci, kreatywności i umożliwienie prezentacji                            

ich uzdolnień na szerokim forum.   

• Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań literackich dzieci. 

• Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. 

 

2. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 11 w Będzinie oraz Miejska 

i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie. 

 

3. Zasady i tryb prowadzenia konkursu: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci 5 - 6-letnich i ich nauczycieli, opiekunów lub rodziców. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie książeczki marzeń z własnym tekstem                               

oraz ilustracjami. Interpretacja tematu konkursowego jest dowolna. 

3. Format pracy A4, technika pracy dowolna, praca płaska, książeczka powinna składać się 

z minimum 5 stron. 

4. Prace należy przesłać do 30.10.2021 r. (po tym terminie prace nie będą podlegały ocenie) 

na adres: 

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką umieszczoną na odwrocie pracy (pełna 

nazwa oraz adres placówki, imię i nazwisko autora, wiek autora, tytuł pracy, imię 

i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana, telefon do 

przedszkola lub e-mail). 

6. Z jednej placówki mogą wpłynąć tylko dwie prace. 

7. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. Przy ocenie 

prac Komisja będzie brała pod uwagę: pomysłowość, różnorodność materiałów 



wykorzystanych do wykonania książeczki, oryginalność i estetykę. 

8. Spośród nadesłanych książeczek Komisja Konkursowa wyłoni I, II i III miejsce. 

9. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Przedszkola 

http://przedszkole11bedzin.pl/, stronie internetowej biblioteki 

http://www.biblioteka.bedzin.pl/ oraz na stronie bliżej przedszkola w terminie do 

30.10.2021 r.  

Nagrody dla laureatów zostaną przesłane pocztą. 

10. W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie odbędzie się pokonkursowa 

wystawa prac. 

11. Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu. 

12. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu. Autorzy prac 

plastycznych zgłaszając udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystanie 

i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://przedszkole11bedzin.pl/
http://www.biblioteka.bedzin.pl/


 

 

FORMULARZ ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA 

dla potrzeb realizacji ogólnopolskiego konkursu plastycznego 

„Książeczka moich marzeń” 

 

Z uwagi na obowiązujące regulacje ochrony danych osobowych (tzw. RODO), abyśmy mogli 

publikować wizerunek  dziecka w  mediach potrzebujemy wyrażenia przez Rodziców odrębnie 

dwóch zgód. Jedna dotyczy obszaru przetwarzania danych, a druga prawa do wizerunku. 

Zgoda dotyczy publikowania na portalach społecznościowych, stronach internetowych oraz mediach 

zdjęć prac konkursowych dzieci wykonanych w ramach konkursu. 

  

Dane dziecka: 

 

___________________________    ___________________________      
 (imię i nazwisko dziecka)                     (data urodzenia dziecka) 

  

  

  

Przedszkole Miejskie nr 11 w Będzinie 

  

Zgoda nr 1 (jeżeli wyrażasz zgodę postaw krzyżyk w każdym kwadraciku) 

Zgadzam się na publikowanie wizerunku mojego dziecka  na: 

 stronie internetowej    

 na profilu Facebook 

 w mediach 

  

Zgoda nr 2 (jeżeli wyrażasz zgodę postaw krzyżyk  w każdym kwadraciku) 

Zgadzam się na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na:   

 stronie internetowej 

 na profilu 

Facebook 



 w mediach 

  

  

Podpis rodzica/opiekuna prawnego: 

  

          ___________________________                                                       

___________________________               
        podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                                                                miejscowość, data 

 


