
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE ,,SMERFOWA KRAINA’’

ZAPRASZA WSZYSTKICH PRZEDSZKOLAKÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE

PLASTYCZNYM PT.

„Jestem ekoprzedszkolakiem”

CELE KONKURSU

-Zachęcanie do troski o otaczające środowisko, 
- Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, przedszkolu  
i najbliższym otoczeniu, 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci, 

- czerpanie radości z procesu tworzenia,

-promowanie twórczości dziecięcej.

REGULAMIN KONKURSU WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO
, JESTEM EKOPRZEDSZKOLAKIEM”

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci Miejskiego Przedszkola Integracyjnego 
„Smerfowa Kraina”.

2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematyką konkursu.

3. Technika wykonania pracy: dowolna, płaska, bez materiałów sypkich.

4. Format pracy: A3 lub A4.

5. Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, oryginalność, walory estetyczne,

wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.

6. Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne. 

7. Każda praca powinna zawierać metryczkę napisaną komputerowo (przyklejoną na 

odwrocie pracy):

- imię i nazwisko dziecka,

-wiek,

- nazwę grupy przedszkolnej.

8. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna 

dziecka na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) a 

także zgodę na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela (załącznik nr 2).



9. Prace należy dostarczyć  do 28.04.2022 r. do nauczycieli grup lub  koordynatorek: 
Katarzyny Nowickiej, Anety Siergiej (nauczycielki grupy Smerfy) 

10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 29.04.2022 r.

11. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury. Nagrodzone zostaną pierwsze trzy 

miejsca oraz dwa wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplomy i upominki.

12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 29.04.2022 r. na stronie internetowej

naszego przedszkola smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

13.Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w holu przedszkola. 

14. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na 

rzecz Organizatora oraz do publikacji w Internecie i prezentacji prac na wystawie 

pokonkursowej. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora.

13. Uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych do celów 

wyeksponowania pracy w siedzibie Organizatora, w mediach oraz na stronie 

internetowej przedszkola.

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać u koordynatorów konkursu 

– Anety Siergiej, Katarzyny Nowickiej kierując pytania pod adresem ogryzus18@wp.pl lub nr 

telefonu 89 545 99 98.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE!

mailto:ogryzus18@wp.pl


Załącznik nr 1.

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka…………………………….………………………………………………..

zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  maja  2018  o  ochronie  danych
osobowych (tj.  Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych

bezpośrednio z  konkursem
„Jestem ekoprzedszkolakiem”, jednocześnie przekazuję Organizatorom Konkursu prawa
autorskie  do  nadesłanej  pracy  oraz  wyrażam  zgodę  na  rozpowszechnianie  przesłanej
pracy. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu plastycznego „Jestem
ekoprzedszkolakiem” organizowanym przez  Miejskie  Przedszkole  Integracyjne  ,,Smerfowa
Kraina” w Kętrzynie oraz akceptuję jego warunki.

………………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)


