
WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

PT. „WIOSNA WOKÓŁ NAS” 

  

 

Konkurs plastyczny organizowany jest przez Przedszkole nr 9 „Akademia 

Przedszkolaka” w Tarnowskich Górach, którego adresatami są dzieci uczęszczające do 

naszego przedszkola. Celem niniejszego konkursu jest uwrażliwianie na piękno 

wiosennego krajobrazu, wzbogacanie wiedzy na temat wiosny, rozwijanie kreatywności i 

uzdolnień plastycznych dzieci, promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji 

twórczej dziecka, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zachęcanie do obserwacji 

przyrodniczych w najbliższym otoczeniu.  

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 9 „Akademia Przedszkolaka”  

w Tarnowskich Górach.  

2. Ostateczny termin dostarczenia prac mija 10 maja 2022r. 

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Wiosna wokół nas”.  

4. W konkursie mogą brać udział dzieci uczęszczające do przedszkola.  

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką. Maksymalny format pracy 

to A3.  

2. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami samodzielnie wykonanymi przez 

dziecko. 

3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.  

4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.  

5. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek, grupa 

przedszkolna.  

7. Prace należy dostarczyć do przedszkola do dnia 10.05.2022r. 

8. Koordynatorami konkursu jest Iwona Talik i Martyna Siembida. 

 

 

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY 

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 17.05.2022r. przez specjalnie powołaną 

komisję, w skład której będą wchodzić koordynatorzy konkursu oraz Dyrektor placówki.  

2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, zgodność z tematem 

pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.  



3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy a I, II i III miejsce 

zostanie nagrodzone. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 

następujących danych osobowych: imię, nazwisko, wiek dziecka, grupa przedszkolna. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w  konkursie na 

stronie internetowej przedszkola lub fanpage’u na facebooku. 

5. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala i rozstrzyga 

Organizator. 

6. Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin konkursu będą 

umieszczone na stronie internetowej przedszkola lub na naszym fanpage’u na facebooku.  

 
 


