
 

REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO 

KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I RODZICÓW 

“Polska – nasza Ojczyzna” 

Koordynator konkursu: 

Monika Kornasiewicz (grupa VI), Malwina Klata (grupa IV). 

 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

I. 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole “Wesoły Pędzelek”, z siedzibą przy ul. Liczydło 3a 

(Oddział przy ul. Dionizosa 12) w Warszawie. 

II. 

Konkurs skierowany jest do dzieci i ich rodziców. 

Celem konkursu jest jest propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci w wieku 

przedszkolnym oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny. 

III. 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dzieci w domu pracy plastycznej na 

temat “Polska – nasza Ojczyzna”. 

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. kredka, pastele, farby 

plakatowe, wycinanki, bibuła, itp.), na papierze w formacie A3 lub A4. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie wypełnionej karty zgłoszeniowej 

(w załączeniu) wraz z pracą konkursową. 

3. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką (przyklejoną na odwrocie pracy plastycznej) z 

następującymi danymi: 

- imię i nazwisko dziecka. 

- wiek autora. 

- numer grupy przedszkolnej. 

4. Prace ocenione zostaną w dwóch kategoriach wiekowych: 

 3 - 4 lata 
 5 - 6 lat. 



5. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 

 inwencja i pomysłowość podejścia do tematu, 
 wrażenie estetyczne, 

 spełnienie podanych wytycznych. 

6. Prace należy przekazywać do organizatora konkursu - przy wejściu do przedszkola w 

specjalnym pudełku, zatytułowanym “Konkurs plastyczny”. Ostatecznym terminem 

dostarczenia do przedszkola prac konkursowych będzie piątek 13 listopada 2020r. 

7. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18.11.2020r. Wręczenie dyplomów i nagród 

nastąpi indywidualnie w każdej z grup biorącej udział w konkursie. 

9. Przewidziane są trzy nagrody główne (w każdej z kategorii wiekowych) oraz dyplomy 

pamiątkowe dla wszystkich uczestników konkursu. 

10. Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na specjalnie przygotowanej wystawie 

w budynku Przedszkola. 

11. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, wyłącznie do celów 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu publikacji listy 

laureatów konkursu. 

12. Dostarczenie prac konkursowych jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

 

Życzymy powodzenia i zachęcamy do udziału 
 


