
 

 

Regulamin przedszkolnego konkursu plastycznego dla dzieci I rodziców pt.: 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole w Kobylinie.  

2. Cele konkursu:  

a. rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci poprzez twórczość plastyczną; 

b. uwrażliwienie na piękno przyrody w najbliższym środowisku; 

c. poszerzanie wiedzy na temat roślin i zwierząt żyjących na łące; 

d. wyrażanie poprzez działalność plastyczną spostrzeżeń przyrodniczych; 

e. wspólne spędzenie czasu przez dzieci i rodziców; 

f. promowanie dziecięcej twórczości plastycznej w środowisku lokalnym. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola  

w Kobylinie. Dozwolony jest współudział rodzica w tworzeniu prac. 

4. Wielkość  pracy: praca płaska, format A4. 

5. Technika wykonania: dowolna. 

6. Warunki uczestnictwa: 

a. każdy uczestnik wykonuje jedną pracę; 

b. praca konkursowa musi być przygotowana specjalnie na ten konkurs; 

c. w związku z ograniczeniem w funkcjonowaniu placówki – należy wykonać 

zdjęcie gotowej pracy i przesłać je na adres mailowy: jmplekob@gmail.com do 

9 czerwca 2020 r. Ponieważ jednak sytuacja jest dynamiczna – wykonaną 

pracę należy zachować – by w przypadku otwarcia placówki można było 

zamieścić ją na wystawie pokonkursowej (wtedy pracę należy na odwrocie 

opisać imieniem i nazwiskiem autora); 

d. przesyłając zdjęcie pracy drogą mailową w wiadomości należy umieścić 

następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek, oddział. Dane te nie 

powinny być umieszczone na zdjęciu; 

e. prace niezgodne z regulaminem lub przesłane po terminie nie będą oceniane; 
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f. przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestników 

regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikację pracy na stronie internetowej 

przedszkola.  

7. Ocena prac: 

a. zdjęcia prac zostaną zamieszczone w dniu 12 czerwca 2020 r. na stronie 

internetowej Przedszkola w Kobylinie www.przedszkolekobylin.pl ; 

b. prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

I. dzieci 3 – 4 letnie; 
II. dzieci 5 – 6 letnie. 

c. w dniach 13 - 19 czerwca 2020 r. poprzez udział w ankiecie na stronie 

internetowej Przedszkola w Kobylinie www.przedszkolekobylin.pl będzie można 

oddać głos na jedną wybraną pracę w każdej kategorii wiekowej. Bardzo 

prosimy rodziców o wzięcie udziału w naszym głosowaniu. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu: 23 czerwca  2020 r. na stronie internetowej 

Przedszkola www.przedszkolekobylin.pl  

9. Organizator konkursu przewiduje: 

a. trzy nagrody – I, II, i III miejsce w każdej kategorii wiekowej dla uczestników  

z największą liczbą głosów oraz trzy wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej, 

b. nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników konkursu. 

10.  Zwycięzcy konkursu o sposobie odbioru nagród zostaną powiadomieni drogą 

mailową.  

11. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu: 

a. wszystkie nauczycielki – zachęcanie do udziału w konkursie; 

b. Monika Jakubek, Agata Kozłowska – propagowanie konkursu, opracowanie 

dokumentacji konkursowej, wykonanie dyplomów, zorganizowanie wystawy 

pokonkursowej; 

c. Dorota Jackowska – ogłoszenie wyników, zakup nagród.  
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