
Przedszkole Nr 138 w Warszawie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.

,,Ile domów, ile ludzi"

Cele konkursu:

 Poznawanie nowoczesnej architektury Warszawy

 Zapoznanie się z wierszem Juliana Tuwima pt. ,,Warszawa'' (tytuł konkursu jest cytatem 

z utworu), dostrzeganie cech charakterystycznych wielkiego miasta

 Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej

 Czerpanie radości z tworzenia wspólnej pracy grupowej (cała grupa lub kilkoro dzieci 
chętnych do działań plastycznych)

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku: 3 - 6 lat.

2. Technika pracy: płaska – kolaż i kredki

3. Format pracy: A 3 lub A 4

4. Wyboru spośród prac konkursowych dokona komisja składająca się z przedstawicieli 
przedszkolaków oraz nauczycielek Przedszkola Nr 138. Prace będą oglądane w grupach 
wiekowych: 3 – 4 oraz 5 - 6 - latki.

5. Zostaną przyznane nagrody główne oraz wyróżnienia w powyższych kategoriach 
wiekowych.  Zwycięzcom zostaną przesłane pocztą dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali 
uczestnicy otrzymają podziękowania wysłane na podany adres e-mailowy. 

6. Każda praca powinna zawierać umieszczoną z tyłu wydrukowaną metryczkę: 

nazwa grupy, wiek dzieci, imiona dzieci, nazwa i adres przedszkola, adres e-mailowy, imię i 
nazwisko nauczycielki pracującej z grupą.

Każdy oddział przedszkolny może przesłać jedną pracę – wykonaną przez całą grupę lub 
kilkoro dzieci.  

7. Do każdej pracy należy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i 
nauczycielki (załączniki 1 i 2)

8. Prace należy dostarczyć lub przesłać do 12 listopada 2021 r. (data stempla pocztowego)  na 
adres:

Przedszkole Nr 138 
ul. Karwińska 17
02-639 Warszawa

z dopiskiem: „Konkurs - Warszawa”

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 listopada 2021 r.

10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Nr 138:  



https://p138.edupage.org/ oraz na stronie internetowej Bliżej Przedszkola. 

11. W Przedszkolu Nr 138 w Warszawie prace konkursowe zostaną wyeksponowane na 
wystawie czasowej wewnątrz budynku.

12. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych nagrodzonych dzieci i nauczycielek.

14. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają nauczycielki Przedszkola Nr 138 w 
Warszawie: Renata Grodzka i Elżbieta Sucharska – Michalska - nr telefonu przedszkola: 

22 844 42 25

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Załącznik nr 1 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego 
dziecka ………………………………………………………… przez organizatora konkursu 
(Przedszkole Nr 138 w Warszawie ) dla celów konkursu pt. „Ile domów, ile ludzi” zgodnie z art. 13 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 
poz. 1000).

………………………………………………….

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2

Ja ….…………………………………………............. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora konkursu (Przedszkole Nr 138 w Warszawie) moich danych osobowych w celach 

wynikających z organizacji konkursu plastycznego „Ile domów, ile ludzi” zgodnie z art. 13 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 

poz. 1000).

………………………………………………………

( podpis nauczycielki)

https://p138.edupage.org/


Metryczka

1. Grupa (wiek dzieci)...........................................................................
2. Imiona dzieci…………………………………….............................

...........................................................................................................

...........................................................................................................
3. Nazwa/adres przedszkola:

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

4. Adres e-mailowy i nr tel.:…………………………………………..
5. Imię i nazwisko nauczycielki:……………………………………....


