
 

 

                                                 

 

 

 

Konkurs plastyczny„ Marzenie Dinusia” pod hasłem 

Gdy powietrze jest czyste, to widać nasze barwy ojczyste 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w Międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym. 

CELE KONKURSU: 

 budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje; 

 kształtowanie więzi z krajem ojczystym w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia 

odzyskania przez Polskę Niepodległości; 

 doskonalenie umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń, wyobrażeń za 

pośrednictwem Darów Froebla w połączeniu z różnorodnymi materiałami 

plastycznymi; 

 nawiązanie współpracy przedszkoli freblowskich. 

 

REGULAMIN KONKURSU: 
 

1. konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym; 

2. dzieci (pod kierunkiem nauczyciela) wykonują pracę plastyczną z wykorzystaniem 

Darów Froebla oraz innych materiałów plastycznych; 

3. zdjęcia Autora bądź Zespołu Autorów (mile widziane zdjęcia wykonane w trakcie 

tworzenia) i gotowej pracy należy wydrukować w formacie A4 i opisać; 

4. metryczka na pracy powinna zawierać: 

- imię i nazwisko dziecka / imiona i nazwiska dzieci; 

- wiek dziecka/dzieci; 

- dane Przedszkola - adres pocztowy, telefon kontaktowy; 

- Imię i nazwisko Nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana 

i kontakt telefoniczny bądź e-mailowy; 

5. należy również dostarczyć zgodę rodziców(opiekunów prawnych)  na udział dziecka 

w konkursie i na prezentację jego wizerunku; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. przesyłkę należy kierować na adres: 

Przedszkole nr 83  

ul. Zdrowa 1, 20-383 Lublin  

Z dopiskiem „ Konkurs Marzenie Dinusia”; 

7. każda placówka może przesłać max. 3 prace konkursowe; 

8. termin nadsyłania prac do 30.03.2018r;  

9. udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dzieci biorących udział w konkursie; 

10. prace konkursowe nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność 

Organizatora. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

Wyniki konkursu będą znane 13 kwietnia 2018 r. Oceny złożonych prac konkursowych 

dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo. Wszyscy uczestnicy 

konkursu otrzymają dyplomy wraz z podziękowaniami, a autorzy trzech najwyżej 

ocenionych prac nagrody specjalne.  

Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną dostarczone osobiście do przedszkoli, lub wysłane 

pocztą. 

Organizator zobowiązuje się do przygotowania na terenie przedszkola wystawy 

pokonkursowej przesłanych prac. 

 

Wszelkie pytania proszę kierować do Organizatora konkursu: 

Beata Sokół Tel.661954713 email: beatasokol1978@wp.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                 Metryczka  

Międzyprzedszkolny  Konkurs  Plastyczny  „Marzenie Dinusia” 

                                                 

IMIĘ I NAZWISKO 

DZIECKA 

– AUTORA PRACY 

 

WIEK DZIECKA  

IMIĘ I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA, e-mail 

 

NAZWA I DOKŁADNY 

ADRES PLACÓWKI 

 

 

TELEFON KONTAKTOWY  

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA 

W KONKURSIE „Marzenie Dinusia” 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

.................................................................... (imię i nazwisko) w  Konkursie 

plastycznym „Marzenie Dinusia” 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych 

osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz 

miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu 

zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. 

U. z 2015 r. 2135). 

 

 ............................................................................................ 

Miejscowość i data 

 ............................................................................................ 

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


