
                Regulamin Konkursu Plastycznego                                               

                               „Spacer po Łazienkach Królewskich” 

 

Ideą konkursu jest ukazanie w formie plastycznej piękna architektury i przyrody znajdującej 

się w Muzeum Łazienki Królewskie. 

Organizator: 

Przedszkole nr 42, ul. Agrykola 9, 00-460 Warszawa znajdujące się w Muzeum Łazienki 

Królewskie. 

 

Cele konkursu: 

 wzbudzenie zainteresowania pięknem Łazienek Królewskich dzieci z warszawskich 

przedszkoli, 

 promocja parku Muzeum Łazienki Królewskie, jego walorów kulturowych, 

 umacnianie poczucia tożsamości regionalnej, 

 dostrzeganie piękna otaczającej przyrody 

 kształtowanie u uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do zabytków architektury 

i potrzeby ich ochrony, 

 rozwijanie zainteresowań, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej dzieci, 

 wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych. 

 

Tematyka konkursu:  

Temat konkursu to „Spacer po Łazienkach Królewskich”, zadaniem dzieci jest wykonanie 

pracy plastycznej związanej z architekturą i/ lub przyrodą Łazienek Królewskich. 

 Konkurs uzyskał patronat Muzeum Łazienki Królewskie. 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców/nauczycieli placówek wychowania 

przedszkolnego w wieku 4-6 lat, uczęszczających do przedszkola w Warszawie. 



2. Technika pracy: 

       dowolna. 

3. Format prac: 

płaska lub przestrzenna. 

4. Zasady oceniania: 

Prace zostaną ocenione przez organizatorów konkursu, którzy będą zwracać uwagę na: 

- zgodność z tematyką konkursu, 

- wkład pracy dziecka i estetykę, 

- oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu. 

5. Nagrody: 

Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy oraz upominki. 

5. Prace wraz z metryczką  (imię i nazwisko dziecka, wiek, adres placówki, adres e-mail, 

oraz numer telefonu) oraz zgodą RODO należy dostarczyć do organizatorów (Przedszkole 

42, ul. Agrykola 9) do dnia 22.04.2022r. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu: 29.04.2022r, uczestnicy będą poinformowani drogą e-mail.  

7. Po rozstrzygnięciu konkursu nastąpi wystawa prac, organizator zastrzega sobie prawo do 

własności dostarczonych prac na cele konkursowe. 

8. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres e-mail jezykiagrykola@o2.pl, bądź numer 

telefonu 22 841 57 25. 
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Załącznik nr 1 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO 

 

 Wyrażam /nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

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

w celach konkursowych przez organizatora konkursu Przedszkole nr 42 w Warszawie  

w celu organizacji konkursu „Spacer po Łazienkach Królewskich”.  

 

                                            

……………………….………………….…………………………..  

  Data i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego  

 


