
 

 

 

 

 

Cele konkursu: 

 rozwijanie twórczej aktywności plastycznej; 

 rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dziecka; 

 propagowanie zdolności plastycznych; 

 nawiązanie współpracy z osobami oraz placówkami działającymi na rzecz oświaty 

i wychowania. 

 

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat, uczęszczających do 

przedszkoli. 

2. Przedmiotem konkursu jest własnoręcznie wykonana praca plastyczna techniką 

dowolną – płaską. Format pracy A4. 

3. Jedna placówka może dostarczyć maksymalnie dwie prace. 

4. Każda praca obowiązkowo powinna zawierać passe partout i metryczkę umieszczoną 

z przodu w lewym dolnym rogu: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę i adres placówki, 

numer telefonu oraz e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, pod 

kierunkiem którego została wykonana praca (drukowanymi literami bądź 

komputerowo). 

5. Do zgłoszenia, zawierającego komplet prac, należy dołączyć listę dzieci – autorów 

prac z imieniem i nazwiskiem nauczyciela oraz danymi adresowymi placówki (nazwa 

placówki, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

6. Prace oceniane będą pod względem samodzielności, pomysłowości, oryginalności, 

kreatywności oraz estetyki wykonania. 

7. Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez Organizatora. 

8. Dzieci, których prace zdobędą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody. 

9. Nagrody, dyplomy, wyróżnienia dla laureatów zostaną wysłane za pośrednictwem 
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Hasło przewodnie konkursu brzmi: 
 

https://www.google.pl/search?q=passe+partout&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDEQsARqFQoTCOrLkOm1wsgCFSuNcgodKhcACw&biw=1280&bih=689


 

 

poczty.  

10. Wszyscy nauczyciele chcący otrzymać podziękowanie za przygotowanie dzieci 

do konkursu proszeni są o dołączenie zaadresowanej koperty zwrotnej wraz ze 

znaczkiem pocztowym, za co z góry dziękujemy. 

11. Wszystkie prace wyeksponowane zostaną na wystawie w budynku Przedszkola 

Integracyjnego nr 39 w Lublinie, a następnie zostanie zorganizowany wernisaż 

nagrodzonych i wyróżnionych prac w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a 

w Lublinie. 

12. Prace należy nadsyłać / składać do dnia 20.11.2015 roku (decyduje data stempla 

pocztowego) na adres: 

 

Przedszkole Integracyjne nr 39 

ul. Balladyny 14 

20-601 Lublin 

z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Miś ciekawy świata” 

 

13. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 25.11.2015 roku (środa). Wyniki 

konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bliżejprzedszkola.pl 

oraz www.p39.lublin.eu do 30.11.2015 r. 

14. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora konkursu.  

15. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację zasad zawartych 

w Regulaminie oraz zgodę uczestnika (jego opiekuna) na przetwarzanie danych 

i wykorzystanie jego wizerunku tj. publikowanie fotografii z konkursu na stronie 

internetowej Organizatora, a także w mediach.  

16. Organizator konkursu: Przedszkole Integracyjne nr 39; ul. Balladyny 14; 

20-601 Lublin. 

17. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację konkursu: 

mgr Angelika Ziółkowska-Wiertel, mgr Katarzyna Bryzek-Michalak,  

mgr Edyta Franciszkiewicz, mgr Ewa Wybranowska.  

E-mail do kontaktu: a.ziolkowska-w@p39.lublin.eu  

 

Prace niezgodne z Regulaminem konkursu nie będą brane pod uwagę. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!! 
  

 

http://www.bliżejprzedszkola.pl/
http://www.p39.lublin.eu/

