
 

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  

pt. : “Moje miasto, mój region” 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach. 

2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  

3. Celem konkursu jest: 

  kształtowanie aktywnej, twórczej postawy dzieci wobec sztuki, historii i przyrody ojczystej, 

 wskazywanie różnorodności piękna polskich miast i miejscowości za pomocą różnych technik 

plastycznych, 

  wzbudzanie u dzieci uczuć patriotycznych i dumy narodowej, prezentacja w formie plastycznej 

wybranych zabytków, ciekawostek, ważnych miejsc związanych z miejscem zamieszkania. 

4. Tematyka pracy konkursowej. 
Konkurs plastyczny pt.: “Moje miasto, mój region” związany jest tematycznie ze Świętem Niepodległości 

Polski. Prace plastyczne powinny  nawiązywać do najpiękniejszych i najciekawszych miejsc w miejscu 

zamieszkania na terenie całej Polski. 

5. Technika wykonania pracy konkursowej :  

 praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A4, 

 dowolna technika plastyczna, forma płaska, 

 praca powinna być wykonana samodzielnie. 

6. Każda praca powinna posiadać na odwrocie metryczkę: 

 tytuł konkursowej pracy plastycznej, 

 imię, nazwisko, wiek autora, 

 imię i nazwisko nauczyciela, 

 nazwa i adres przedszkola, adres mailowy i telefon. 

7. Prace należy składać w siedzibie przedszkola  lub przesłać na adres: Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” 

w Katowicach, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice, w terminie do 15 listopada 2019 r. z dopiskiem  

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt.: „Moje miasto, mój region”. Koszty wysyłki ponosi nadawca. 

8. Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora. 

9. Kryteria oceny : 

 pomysłowość w ujęciu tematu, 

 walory estetyczne i artystyczne, 

 samodzielność wykonania pracy, 

 zgodność pracy plastycznej z tematem konkursu. 

10.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 listopada 2019 r. w siedzibie Przedszkola Niepublicznego  

“Pałacyk”. 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.  

Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą. 

11. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.  

 

 

 

 

 

 



ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

PLASTYCZNYM 
 

  

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

w organizowanym przez Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach  Ogólnpolskim Konkursie 

Plastycznym pt.: “Moje miasto, mój region”. 

  

 Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz 

Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2018 POZ. 1000), 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) uczestnika konkursu 


