
REGULAMIN   KONKURSU 

  „JESIENNY RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY". 
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Regulamin konkursu: 

I. Motyw przewodni: Zadaniem rodzin jest przygotowanie pracy plastycznej o tematyce 

jesiennej z użyciem darów jesieni.  

Konkurs kierowany jest do dzieci i rodziców z Przedszkola 423 w Warszawie. 

II. Cele konkursu: 

- rozbudzenie aktywności twórczej dzieci; 

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci; 

- stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych; 

- zachęcanie dzieci i rodziców do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego. 

III. Uczestnictwo w konkursie: 

1. W konkursie mogą brać udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych z przedszkola 

423. 

2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez dziecko we współpracy z 

członkami rodziny  przestrzennej kompozycji z użyciem darów jesieni w dowolnej 

formie, wielkości i kształcie. 

3. Każdy uczestnik może stworzyć tylko jedna pracę. 

4. Zdjęcia przyniesionych prac będą umieszczone w formie galerii na portalu  Facebook 

przedszkola 423. 

5. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki za udział w konkursie.  

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wraz z pracą zgody na 

upublicznianie wykonanej pracy – Załącznik nr 1 

7. Wykonaną pracę z metryczką dziecka (imię i nazwisko, grupa) przynoszą dzieci do 

przedszkola w terminie do 18/10/2021  - Załącznik nr 2 

 

Harmonogram konkursu: 

8. 08.10.2020- ogłoszenie konkursu 

9. 11-18.10.2020- przynoszenie i prezentacja w galerii prac konkursowych  

10. 23.10.2020- rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom, 

prezentacja prac na stronie internetowej przedszkola i Facebook. 

https://www.google.com/search?q=przedszkole+423&oq=przedszkole+423&aqs=chrome..69i57j0i512.3442j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Załącznik nr 1 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

Rodzic/opiekun prawny wraz z dostarczeniem prac konkursowych dziecka oraz zaakceptowaniem 

niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone ilościowo, czasowo oraz 

terytorialnie upublicznianie przez Organizatora prac wykonanych przez dziecko. Prace wykonane 

przez dziecko mogą być utrwalane na fotografii lub materiale filmowym i zestawiane z pracami 

innych dzieci. Fotografia lub materiał filmowy może być poddawany utrwalaniu, opracowywaniu, 

zwielokrotnianiu oraz rozpowszechnianiu na stronie internetowej Organizatora, profilu Organizatora 

na portalu społecznościowym Facebook, na tablicach, w gablotach, kronikach, materiałach 

promocyjnych Organizatora bez pozyskiwania dalszej zgody rodzica/opiekuna. 

Administratorem podanych danych osobowych jest Przedszkole 423 ul. Kadrowa 9, 04-421 

Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

Przekazując pracę Organizatorowi rodzic/opiekun uczestnika potwierdza, że wyraża zgodę na 

wszystkie zasady zawarte w Regulaminie. 

  

………………………………………………………………………….. 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

  

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

Metryczka 

imię i nazwisko uczestnika 

………………………………………………………………………….………………………. 

wiek/grupa ……………………………………………………………………………………… 


