
 

PRZEDSZKOLE W TRZCIANIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU 
W GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNO-TECHNICZNYM 

DLA DZIECI I RODZICÓW POD HASŁEM                                         
  „ W TEN MAGICZNY CZAS – NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA 

BOŻONARODZENIOWA” 
 

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY ŚWILCZA 
PANA ADAMA DZIEDZICA 

 

Regulamin konkursu 

I. Organizator konkursu:  

Przedszkole w Trzciane, 36 – 071 Trzciana 193b 

II. Cel konkursu: 
 rozwój umiejętności plastyczno-technicznych oraz kreatywności 

dzieci i rodziców poprzez wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej; 

 rozwijanie więzów rodzinnych; 

 wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form 

i technik plastycznych; 

 popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów 

bożonarodzeniowych 

 rozwój wrażliwości na potrzeby innych, niesienie pomocy 

potrzebującym. 

 

III. Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku  3-6 lat z placówek 
przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Świlcza 
ich rodziców. 

 Każdy z uczestników wykonuje jedną przestrzenna ozdobę 
bożonarodzeniową.  
 

 Technika wykonania prac – dowolna 
  



 

 Format pracy – przestrzenna 
  

 Ilość prac z każdej placówki – 5 prac 

 Prace konkursowe rozpatrywane będą w dwóch kategoriach 

wiekowych: 

dzieci 3-4 letnie 

dzieci 5-6 letnie  

 Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę zawierającą: imię i 

nazwisko autora, wiek dziecka, adres i numer telefonu przedszkola, 

imię rodzica z którym praca została wykonana,  imię i nazwisko 

nauczyciela. /załącznik nr 2 do regulaminu/ 

 

IV.  Termin i miejsce składania prac: 
 

 Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Przedszkola w        

Trzcianie, 36 – 071 Trzciana 193b do 9.12.2022r.  Prace dostarczone 

po terminie nie będą ocenianie przez jury. 

 

V. Jury wybierze najciekawsze prace w każdej kategorii wiekowej 
najlepiej ilustrujące temat i cele.  
  

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12.12. 2022r.  

 W każdej kategorii zostanie przyznane: I, II, III miejsce oraz 

wyróżnienie. 

 Dyplomy za udział otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu.  

 Prace dostarczone na  konkurs nie podlegają zwrotowi oraz stają się 

własnością organizatora. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych nagrodzonych osób i 

opiekunów oraz prac konkursowych według potrzeb organizatora. 



 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na 

zastosowanie się do niniejszego regulaminu. 

 Placówka przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem  pracy 

oraz, że nie narusza ona żadnych praw bądź dóbr osobistych osób 

trzecich, a także przepisów prawa. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac 

konkursowych w celu promocji konkursu, placówki (bez roszczeń 

autorów do praw autorskich). 

 Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu 

nie będą udostępniane osobom trzecim. 

 Zgłoszone do konkursu prace proszę opatrzeć dołączoną zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych dziecka. Prace bez wypisanej zgody 

nie będą brane pod uwagę. / załącznik nr 1 do regulaminu/ 

 Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej przedszkola.  

 Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u 

koordynatorów konkursu  droga e –mail  

 pani Sylwia Adamus  Sylwia.Adamus@interia.pl 

 pani Marta Dmytrów – Trala   m.dmytrow-trala@wp.pl  

 
Koordynator konkursu:  

Sylwia Adamus,  
Marta Dmytrów – Trala 
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