
 

 

Regulamin konkursu plastycznego 

dla dzieci w wieku przedszkolnym 

 

„Wielkanocna Pisanka” 

 

1. Cele konkursu:  

 Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości 

artystycznej dzieci. 

 Promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie. 

 Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i 

technik plastycznych. 

2. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Gminne w Jabłonnie, ul. 

Modlińska 103B. 

3. Konkurs rozpoczyna się 08.03.2021r. i trwa do 29.03.2021r. 

4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 3 do 6 lat. 

5.  O uroczystym wręczeniu nagród poinformuje Organizator konkursu. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną przestrzenną, od wysokości min. 

50 cm,  wykonaną  techniką dowolną.  

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie 

przez dzieci pod kierunkiem nauczyciela. 

3. Każde przedszkole może wykonać jedną pracę konkursową. 

4. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie  

1 grupę wiekową. 

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu. 



 

 

6. Każda pisanka powinna być opatrzona danymi: tytuł pracy, nazwa grupy, 

wiek autorów pracy, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, dokładny 

adres placówki, telefon kontaktowy. 

7. Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać do dnia 

17.03.2021r.  pod adres:  e-mail: pgjablonna@wp.pl lub fax: 22 732 02 09 

8. Prace należy dostarczyć do 29.03.2021r. na adres: Przedszkole Gminne  

w Jabłonnie, ul. Modlińska 103B do godz. 15.00. 

 

Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród 

przekazanych prac 3 laureatów konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory 

artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 01.04.2021r. na stronie internetowej 

przedszkola www.przedszkolejablonna.pl 

4. Autorzy 3 nagrodzonych prac otrzymają sprzęt elektroniczny lub sportowy. 

5. Prace niespełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału  

w konkursie. 

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu. 

 

Uwagi: 

1. Przekazując pracę  na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy 

na stronie internetowej przedszkola. 

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

3. Dyplomy i podziękowania za udział w konkursie zostaną przesłane pocztą 

elektroniczną. 
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