
Regulamin konkursu plastyczno – technicznego 

„Drzewa – Zielone Płuca Ziemi”. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno - technicznym 

„Drzewa- Zielone Płuca Ziemi”, który został zorganizowany  

w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Ekoludki,  czyli  

z przyrodą za pan brat”. 

ORGANIZATOR: 

Przedszkole Gminne w Jabłonnie ul. Modlińska 103B 05-110 

Jabłonna Tel. (022) 732 02 09.  

Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są: Anna Falkowska 

i Sabina Sowińska. 

CELE KONKURSU: 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie 

zainteresowań ekologicznych dzieci, 

 rozbudzanie wyobraźni i fantazji, 

 rozwijanie zdolności manualnych, 

 wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno - 

technicznych, 

 integracja dzieci i rodziców, czerpanie radości ze wspólnie 

spędzonych chwil podczas kreatywnych działań. 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do 

Przedszkola Gminnego w Jabłonnie i ich rodziców lub opiekunów. 

2. Przedmiotem konkursu jest  wykonanie drzewa w formie 

przestrzennej  z materiałów recyklingowych takich jak papier, metal, 

plastik, materiałów biodegradowalnych,  bądź materiałów 

przyrodniczych np. liście, kasztany, szyszki, mech itp. Dopuszczona 

jest również konstrukcja drewniana. 



3. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi 

danymi: 

• imię i nazwisko oraz wiek autora z dopiskiem z czyją pomocą praca 

została wykonana. 

6. Prace ocenione zostaną w dwóch kategoriach wiekowych: 

 3-4 latki 

 5-6 latki 

7. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących 

kryteriów: 

 wykorzystanie materiałów recyklingowych, biodegradowalnych 

bądź przyrodniczych, 

 inwencja i pomysłowość podejścia do tematu, 

 wrażenie estetyczne, 

 spełnienie podanych wytycznych, 

 wykonanie pracy dziecka z rodzicem. 

Prace wykonane przez samych rodziców nie będą brane pod uwagę. 

8. Prace należy składać do nauczycielek z grupy „Sówki” sala nr 2 lub 

nauczycielek z grupy „Biedronki” sala nr 7. 

Terminem ostatecznym złożenia prac konkursowych będzie dzień 

8 października 2019 roku (wtorek). 

9. Dla dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych zostanie 

powołane specjalne Jury. Decyzje Jury są ostateczne. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 października 2019 roku 

(czwartek) w Światowy Dzień Drzewa. 

11. Organizator przewiduje nagrody w postaci I, II i III miejsca  

w dwóch kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia.  

Każdy uczestnik otrzymuje dyplom za udział w konkursie. 



 

12. Prace zostaną zaprezentowane na  korytarzu przedszkolnym. 

13. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez 

Organizatora. Są zbierane do celów związanych z organizacją 

 i przeprowadzeniem konkursu. 

14. Dostarczone prace mogą podlegać zwrotowi (autor lub opiekun 

może odebrać pracę w ciągu dwóch tygodni od momentu rozdania 

nagród). Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania 

nadesłanych prac oraz ich zdjęć do celów promocyjnych. 

15. Złożenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem 

warunków niniejszego Regulaminu. 

 

Życzymy owocnej pracy!  

 

Autorki innowacji ekologicznej 

Anna Falkowska  

Sabina Sowińska 

 

Jabłonna, dn. 10 września 2019 r.  

 


