
Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci z przedszkola nr 13 w Lublinie  

„Moje przedszkole” 

§ 1 

Cele konkursu: 

1. Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci; 

2. Przedstawienie przez dzieci swojego przedszkola; 

3. Rozwijanie  umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci; 

4. Pobudzenie twórczej wyobraźni dziecka; 

5. Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi; 

6. Integracja dzieci; 

7. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym.  

 

§ 2 

Informacje Ogólne:  

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 13, ul. S. Okrzei 9, 20-400 Lublin. 

2. Konkurs rozpoczyna się 15.04.2021 r. i trwa  do 04.05.2021 r.  

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Moje przedszkole”.  

4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 3 do 6 lat z Przedszkola nr 13.  

5. Koordynatorami konkursu są: p. Małgorzata Gułaś i p. Barbara Zelent. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w konkursie:  

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, dowolną techniką 
płaską.  

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko 
pod kierunkiem rodzica.  

3. Organizatorzy nie odsyłają prac i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu 
promocji konkursu oraz przedszkola.  

4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.  

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy): imię i 
nazwisko dziecka, wiek autora.  

6. Prace należy dostarczyć do 03.05.2021 do Przedszkola nr 13.  



§ 4 

Wyniki konkursu i nagrody:  

• Jury powołane przez organizatora konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów 

konkursu w terminie do 06. 05. 2021r. 

• Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki oraz  

5-6 latki. 

• W konkursie zostaną przyznane dzieciom I, II, i III miejsce oraz wyróżnienia w każdej 

ocenianej kategorii wiekowej. 

• Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory estetyczne. 

• Wyniki konkursu zostaną opublikowane  dnia 06.05.2021r. na stronie internetowej 

Przedszkola nr 13. 

• Wyłonieni w konkursie laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni. 

• Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody oraz dyplomy. 

• Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

• Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału  

w konkursie. 

• Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu  

i nie będą udostępniane osobom trzecim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastycznym 
„Moje Przedszkole” 

 

Imię i nazwisko autora pracy  

Wiek  

 
 
 
 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
• Ja, ……………………………………………………….. niżej podpisana/nie 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie 
zgłoszenia przez administratora danych osobowych – Przedszkole nr 13 w 
Lublinie, ul. Okrzei 9, w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego 
zgodnie z regulaminem konkursu "Moje Przedszkole”. 

• Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą i mam 
świadomość, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w zakresie określonym w Regulaminie konkursu uniemożliwi mi w nim 
udział. 

 
 


