
Szanowni Rodzice i Drogie Przedszkolaki 

 

Zapraszamy Rodziców i Dzieci  

do udziału w VI edycji galerii  

„DEKORACJE ŚWIĄTECZNE” 

Zachęcamy do aktywnego udziału w galerii  

i przygotowanie ciekawych i wyjątkowych prac. 

Liczymy na to, że wspólnie spędzony czas podczas 

przygotowywania ozdób umocni więzy rodzinne  

i wprowadzi w miły bożonarodzeniowy nastrój. 

 

Każda wykonana praca zostanie nagrodzona oraz  

weźmie udział w wystawie prac  

i w kiermaszu świątecznym. 

 

 

Serdecznie zapraszamy 

Organizatorzy galerii: 

Anna Gamza 

Agnieszka Zagalska 

Aldona Florczak 

Ewa Ciszewska  



REGULAMIN GALERII NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

1. WARUNKI UCZESTNICTWA : 

• Uczestnikiem galerii może zostać każdy przedszkolak 

Przedszkola Gminnego w Jabłonnie  wraz z rodzicem. 

• Stworzone do galerii prace powinny być podpisane przez autora 

wg wzoru: imię i nazwisko dziecka, grupa i wiek. 

• Technika wykonania ozdoby jest dowolna. 

• Uczestnicy galerii mogą dostarczyć nieograniczoną ilość ozdób 

bożonarodzeniowych, 

• Ozdoby bożonarodzeniowe zostaną przekazane na kiermasz,  

z którego dochód będzie przeznaczony na cel charytatywny: 

Dom Dziecka w Chotomowie. 

• Przekazanie ozdoby do galerii jest jednoznaczne z wyrażeniem 

zgody uczestników na przetwarzanie danych osobowych  

i wizerunku na potrzeby galerii. 

• Zgłaszający pracę oświadcza, że jest ona jego autorstwa, 

jednocześnie przekazuje na własność dekorację Przedszkolu 

Gminnemu  w Jabłonnie. 

2. CELE GALERII: 

• rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej 

wychowanków; 

• stworzenie dzieciom i ich rodzicom możliwości prezentacji 

własnych dokonań twórczych; 

• powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych; 

• umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz 

tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 

 



3. ZADANIE: 

Ozdoby bożonarodzeniowe (choinki, bombki, stroiki, szopki, 

łańcuchy itp.) wykonujemy dowolną techniką, możliwością 

zastosowania techniki mieszanej. 

 

4. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC: 

 

Prace należy dostarczyć do 06 grudnia 2019 roku do nauczycieli grup. 

5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD: 

1. 09 grudnia 2019 roku wszystkie dostarczone ozdoby zostaną    

wystawione w holu przedszkola.  

2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 grudnia 2019 r. 

3. Rada Rodziców Przedszkola Gminnego w Jabłonnie poprowadzi  

kiermasz Dekoracji Świątecznych. 

 

 

 

Dane uczestników konkursu będą przetwarzane  

przez organizatora w celach związanych  

z organizacją i przeprowadzeniem konkursu. 


