
VI DZIELNICOWY 

KONKURS 

PLASTYCZNY 

„BOMBKA 

CHOINKOWA” 

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Z tej okazji jak co roku zapraszamy 

dzieci i ich rodziców do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego. 

Tym razem tematem pracy konkursowej najpiękniejsza bombka 

choinkowa. Niech czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia upłynie 

Wam na wspólnej, twórczej pracy, w rodzinnej atmosferze. 

 

Honorowy patronat 

Burmistrz Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy 

Organizator konkursu 

Przedszkole nr 423, ul. Kadrowa 9, 04 – 421 Warszawa 

Cele konkursu:  

 Kultywowanie tradycji Świąt  Bożego Narodzenia, w tym dekorowania choinki 

 Zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu na kreatywnej 

zabawie 

 Kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej tematyką Świąt Bożego 

Narodzenia 

 Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych poprzez wykorzystywanie 

różnych technik plastycznych 

 Czerpanie radości z efektów własnych działań twórczych 

 



Regulamin konkursu: 

 konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym;  

 zadaniem uczestników jest wykonanie bombki choinkowej o dowolnym 

kształcie w formacie przestrzennym, dowolną techniką z możliwością 

zastosowania różnorodnych materiałów plastycznych lub naturalnych 

(dopuszcza się pomoc rodziców); 

 każda bombka powinna posiadać zawieszkę, aby można było zaprezentować ją 

podczas wystawy. Wielkość i waga bombki muszą umożliwiać zawieszenie jej na 

choince; 

 praca powinna być opatrzona metryczką z imieniem i nazwiskiem oraz 

wiekiem dziecka i nazwą placówki. Bombki bez metryczki  nie będą brały 

udziału w konkursie; 

 komisja konkursowa dokona oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych: 

 dzieci młodsze - 3, 4- latki 

 dzieci starsze - 5, 6-latki 

 każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia jednej pracy plastycznej nawiązującej 

do tematu konkursu; 

 podczas oceniania prac będą brane pod uwagę walory artystyczne, 

pomysłowość i oryginalność wykonania; 

 komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac i przyzna 

nagrody oraz wyróżnienia dla każdej kategorii  wiekowej;  

 prace konkursowe należy złożyć w placówce organizatora. Termin składania 

prac upływa 10.12.2021 r; 

 rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 17.12.2021 r. Nagrody dla uczestników 

konkursu zostaną dostarczone do poszczególnych placówek; 

 wszystkie konkursowe prace konkursowe zostaną opublikowane w galerii na 

stronie internetowej Przedszkola nr 423 oraz na Facebooku, a także na stronie 

Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy; 

 prace konkursowe zostaną przekazane w formie upominków od dzieci z 

rembertowskich przedszkoli dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w 

dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy; 

 udział w konkursie jest wyrazem akceptacji niniejszego regulaminu; 



 wysłanie zdjęcia  pracy konkursowej  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

jego publikację na stronie internetowej, Facebooku oraz przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika na potrzeby niniejszego konkursu; 

 Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu 

konkursu i przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych oraz do 

zamknięcia konkursu bez wyłonienia zwycięzcy.  

 

Koordynatorzy konkursu  

Anna Pasoń 

Urszula Sidor 

 


