
PRZEDSZKOLE  NIEPUBLICZNE „PAŁACYK” 
                           40 - 066  Katowice,   ul.  Mikołowska  26 
                         telefon:  32 209 01 98 

                           

 

REGULAMIN  

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

 

 
 

 

 

1. Cel konkursu:  

 inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej oraz rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej 

 rozwijanie umiejętności dostrzegania i uwrażliwiania na piękno przyrody 

 czerpanie radości i satysfakcji z tworzenia dzieła plastycznego 

 

2. Zasady uczestnictwa: 

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat. 

 Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu: 

„ŚWIAT OWADÓW” 

 Pracę można wykonać w dowolnej technice plastycznej 

 Maksymalny rozmiar  pracy to format A4. 

 Każda placówka może nadesłać po 2 prace w każdej kategorii wiekowej. 

 Praca powinna być wykonana samodzielnie. 

 Każda praca musi posiadać dołączoną metryczkę zawierającą: 

 imię, nazwisko, wiek autora, 

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

 nazwę i adres placówki, adres mailowy i telefon 

 Do pracy konkursowej należy dołączyć pisemne oświadczenie przedstawicieli 

ustawowych/opiekunów prawnych uczestnika (Załącznik nr 1) oraz zgodę nauczyciela 

(Załącznik nr 2). 

 

3. Kryteria oceny: ocenie podlegać będą: 

 oryginalność, pomysłowość w ujęciu tematu,  

 walory artystyczne i estetyczne,  

 samodzielność wykonania pracy,  

 technika wykonanej pracy,  

 zgodność pracy z tematem konkursu.  

 

 



 

4. Termin składnia prac: do 20 maja 2022 r. 

Prace należy składać w siedzibie przedszkola lub przesłać na adres: 

Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach 

ul. Mikołowska 26 

40 - 066 Katowice 

z dopiskiem „ŚWIAT OWADÓW” 

 

5. Ocena i rozstrzygnięcie konkursu:   

 Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora. 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 maja 2022 r. 

 Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

 Kategoria I : dzieci w wieku 3 - 4 lat, 

 Kategoria II : dzieci w wieku 5 - 6 lat. 

 W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody oraz 3 wyróżnienia. 

 O wynikach konkursu zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo. 

 Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie www.palacyk.katowice.pl 

 Dyplomy oraz nagrody zostaną wysłane pocztą. 

 Podziękowania dla opiekunów zostaną wysłane na podane adresy e mail. 

 

6. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

 

 

 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na klauzule: wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz opiekunów w zakresie: imię, nazwisko, wiek, 

osiągnięcie, nazwa i adres placówki oraz na publikację wyników Konkursu na stronie internetowej 

www.palacyk.katowice.pl. 

    

 

 

Koordynator Konkursu: 

Weronika Romanowska - Nauczyciel 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.palacyk.katowice.pl/


 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu  

 

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................................ (imię i nazwisko) w 

Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „ŚWIAT OWADÓW” organizowanym przez Przedszkole 

Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach. 

 

II. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 

2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia ( WE) nr 45/2001 i decyzji nr 

1247/2002/WE oraz Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 

1781), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych 

mojego dziecka (imienia i nazwiska, oraz nazwy przedszkola do którego uczęszcza dziecko) w celach 

wynikających z organizacji konkursu. 

 

 

……………………….     ……………………..………………………………. 
Miejscowość i data      Podpis rodzica (prawnego opiekuna) uczestnik olimpiady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu 

 

 
Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja ….…………………………………………............. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora 

konkursu (Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach) moich danych osobowych (imię, nazwisko, 

adres e-mail) w celach wynikających z organizacji konkursu plastycznego „ŚWIAT OWADÓW”, zgodnie z 

ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) 

 

 

 
……………………………      …………………………………… 

Miejscowość i data         Podpis nauczyciela 

 
 


