
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

"ZIEMIA - NASZA PLANETA" 

 

 

 

 

Cel konkursu: 

 

 Promowanie twórczości dziecięcej 

 Rozwijanie zainteresowań plastycznych 

 Inspirowanie do aktywności twórczej 

 Poznanie walorów przyrodniczych naszej planety 

 Integracja placówek oświatowych z terenu Gminy Łącko 

 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe w Jazowsku, 33-389 Jazowsko 

171. 

2. Adresatami konkursu są dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do przedszkoli 

znajdujących się w Gminie Łącko. 

3. Zadaniem dzieci jest wykonanie pracy plastycznej ukazującej Ziemię, jej walory 

przyrodnicze, bogactwo flory i fauny. Pracę należy wykonać w formacie A4, w dowolnej 

technice. 



4. Każda praca musi zawierać czytelną metryczkę umieszczoną z tyłu pracy zawierającą: imię 

i nazwisko autora pracy, wiek dziecka, nazwę i adres placówki, telefon kontaktowy oraz imię 

i nazwisko nauczyciela prowadzącego. 

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dzieci oraz nauczyciela. 

6. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora 

konkursu. 

7. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Jury oceniać będzie prace zwracając 

uwagę na następujące kryteria: 

- zgodność pracy z tematem, 

- estetyka wykonania, 

- samodzielne wykonanie przez dziecko, 

- kreatywność i walory artystyczne. 

8. Jury przyzna nagrody rzeczowe w następujących kategoriach wiekowych 3-4 latki i 5-6 

latki. 

9. Każda placówka może złożyć dwie prace (jedną pracę w kategorii 3 i 4-latki i jedną pracę 

w kategorii 5 i 6-latki). 

10.  Prace wraz z dołączoną kartą zgłoszenia oraz zgodą rodzica/prawnego opiekuna na 

przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 i nr 2) należy dostarczyć do siedziby 

przedszkola do 10 marca 2022 r.  

11. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków tego 

Regulaminu. 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie informacje związane z konkursem można otrzymać u p. Magdaleny Leszko 

pod numerem telefonu: 691313705 



Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

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

(nazwa placówki) 

 

 

 Imię i nazwisko dziecka, wiek Imię i nazwisko nauczyciela 

prowadzącego, tel. kontaktowy 

1.   

2.   

 

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

       (podpis nauczyciela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do regulaminu 

 

Ja, niżej podpisany/a ................................................................................................................... 

       (imię i nazwisko) 

zamieszkały/a ............................................................................................................................... 

       (adres) 

1. Oświadczam, ze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego        

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych            

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

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

     (imię i nazwisko dziecka) 

do celów związanych z jego udziałem w Gminnym Konkursie Plastycznym "Ziemia - nasza 

planeta". 

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

         (podpis) 

b) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody
1 

na publikowanie na stronie internetowej 

Przedszkola Samorządowego w Jazowsku imienia i nazwiska, nazwy placówki oraz pracy 

plastycznej mojego dziecka. 

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

         (podpis) 

c) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody
1 

na publikowanie w lokalnej prasie imienia                 

i nazwiska, nazwy placówki oraz pracy plastycznej mojego dziecka. 

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

         (podpis) 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam
1 

się z regulaminem konkursu i akceptuje jego 

postanowienia. 

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

         (podpis) 

 

 

 

1 
niepotrzebne skreślić 

 


