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I Organizator konkursu: 

Przedszkole w Chalinie 

tel. 54 253 19 45, https://www.spchalin.pl 

Koordynator konkursu: Dorota Maciakiewicz 

II Cele konkursu: 

1. Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych. 

2. Wzmacnianie wiary we własne siły. 

3. Budzenie zainteresowań nowymi technikami plastycznymi. 

4. Uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku. 

III Zasięg konkursu, uczestnicy, termin. 

1. Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. 

2. Każdą placówkę reprezentują uczestnicy wraz z opiekunem konkursu. 

3. Kategoria wiekowa: 

► 3 - 4 latki 

► 5 - 6 latki 

4. Każdą placówkę może reprezentować maksymalnie 4 uczestników ( dwoje dzieci 

z kategorii wiekowej 3 - 4 latki i dwoje dzieci z kategorii 5 - 6 latki) . 

5. Konkurs trwa od 10.02.2022. -10.03.2022r. 



IV Warunek uczestnictwa: 

1. Przedmiotem konkursu jest indywidualne i samodzielne wykonanie przez dziecko 

ilustracji przedstawiającej „Zimowy pejzaż". 

2. Pracę należy wykonać w formie płaskiej, w formacie A4 przy zastosowaniu różnych 

technik plastycznych. Można stosować drobne materiały sypkie. 

3. Na odwrocie pracy należy umieścić komputerowo wypisaną metryczkę 

zaw1eraJącą: 

- imię i nazwisko oraz wiek autora, 

- nazwa i adres placówki oraz nr telefonu 

- imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca 

oraz adres e-mail. 

4. Do każdej pracy trzeba dołączyć podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby konkursu ( załącznik 1). 

5. Każdą pracę naJeży zaJamjnować ]ub włożyć w koszulkę fo]jową_, 

6. Prace bez metryczek, zgód, czy też prace niezalaminowane lub niezabezpieczone folią 

nie będą brane pod uwagę. 

7. Prace należy dostarczyć do orgaruzatora najpóźniej do 10.03.2022 r. osobiście lub za 

pośrednictwem poczty na adres: 

Zespól Szkolno-Przedszkolny w Chalinie, Przedszkole w Chalirue 

Chalin 36, 87 - 61 O Dobrzyń nad Wisłą 

z dopiskiem Konkurs „Zimowy pejzaż". 

V Postanowienia końcowe: 

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa, 

powołana przez orgaruzatora. 

2. Kryteria oceny: samodzielność, pomysłowość, zastosowane techniki plastyczne, 

walory estetyczne. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.03.2022 r. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 

najpóźniej 15.03.2022r. na stronie internetowej organizatora https://www.spchalin.pl 

oraz na stronie https://blizejprzedszkola.pl 

4. Przewidziane są nagrody i dyplomy za zajęcie I, II, III miejsc w poszczególnych 

kategoriach wiekowych. 

5. Nauczycieli pragnących otrzymać podziękowania oraz dyplomy dla dzieci za udział 



w konkursie prosimy o podanie adresu e-mail, na który mają zostać wysłane pliki pdf 

do samodzielnego wydruku. 

6. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie. 

7. Prace nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora 

konkursu. 

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzielaniem prawa na 

wykorzystanie prac, w celach pokonkursowych. 

Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora konkursu: 

Dorota Maciakiewicz, e-mail: dorota.maciakiewicz@interia.pl 

W tytule e-maila proszę wpisać: KONKURS „ZIMOWY PEJZAż". 

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie! 

Życzymy przyjemnego tworzenia! 


