
 „PRZEDSZKOLAKI ŚWIATA” – OGÓLNOPOLSKI

KONKURS PLASTYCZNY

1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno–Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku 

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku , ul. Sokólska 2, 15-865 Białystok, 

tel./fax 85 66-47-407

e-mail: zsps6@um.bialystok.pl

2. CELE KONKURSU

- rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;

- rozwijanie świadomości, że wszyscy ludzie mają równe prawa bez względu na   

narodowość, kolor skóry płeć;

- kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata;

- wzbogacenie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach;

- zachęcenie do lepszego rozumienia i uszanowania odmiennych poglądów , sposobu życia;

- rozwijanie poczucia akceptacji siebie i swoich kolegów/ koleżanek;

3. REGULAMIN

 Tematem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej prezentującej wyobrażenia 

dzieci na temat przedszkolaków żyjących na różnych kontynentach.

 Format i technika – płaska technika dowolna, Format A4/A3.

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

 Nadesłane prace konkursowe wymagają wyrażenia zgody przez nauczycieli i opiekunów

uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych oraz osób pozostających pod ich 

opieką ( Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
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danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ).

 Spełnienie wymagań dotyczących uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z 

uznaniem warunków niniejszego regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację danych 

osobowych autora i opiekuna oraz ich wizerunków w materiałach dotyczących konkursu

- w tym na stronie internetowej Organizatora.

 Prace należy przysyłać do dnia  30.05.2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

 Prace oceni Komisja powołana przez organizatorów konkursu przyznając I, II, III 

miejsce i wyróżnienie w dwóch kategoriach wiekowych 3-4 lata i 5-6 lat.

 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 06.06.2022r.

 Dyplomy i upominki laureatom prześlemy pocztą.

 Każda placówka może przesłać 2 prace.

 Prace należy dostarczyć do przedszkola osobiście lub listownie z dopiskiem: 

KONKURS „PRZEDSZKOLAKI ŚWIATA”

 Organizator nie odsyła dostarczonych prac konkursowych. Istnieje możliwość 

samodzielnego odbioru prac.

Organizatorzy konkursu: Anna Kucharska, Marta Romanowska


