
 

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 

Organizowany przez Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach 
 

„KARTKA WIELKANOCNA” 
REGULAMIN 

 

I.  Cele konkursu: 
 przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycją związaną ze Świętami Wielkanocnymi, 

 rozwijanie wyobraźni plastycznej, 

 prezentacja talentów plastycznych. 

 

II.  Uczestnicy:  

Konkurs ogólnopolski  adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym na terenie 

całej Polski. 

Obejmuje następujące kategorie wiekowe: 

Kategoria I:  3- 4 lata 

Kategoria II: 5- 6 lat 

 

III. Zasady uczestnictwa: 

 Każde przedszkole może zgłosić wyłącznie 2 prace w formacie 10x15 cm. w każdej 

kategorii wiekowej,  

 Wykonane dowolną techniką, umożliwiającą ekspozycję pracy na sztalugach 

malarskich. 

 Praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, 

wiek, nazwa przedszkola, adres i e-mail/telefon placówki, imię i nazwisko 

nauczyciela. Informacje proszę zapisać drukowanymi literami. 

 Do pracy konkursowej należy dołączyć pisemne oświadczenie przedstawicieli 

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

(Załącznik nr 2). 

IV. Termin składania prac do 31 marca 2020 r. 

 Prace wraz z załącznikami należy przesłać na adres:  

Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk”  

ul. Mikołowska 26,  

40-066 Katowice, tel.: 32 209 01 98, z dopiskiem: „Kartka Wielkanocna”. 

 

V. Ocena prac: 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 kwietnia 2020 r. 

 Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu, dokona oceny prac 

plastycznych i przyzna 3 nagrody i 3 wyróżnienia, w każdej kategorii wiekowej. 

 Prace zostaną ocenione pod względem: samodzielności i staranności wykonania, 

nawiązania do tradycji świątecznej, wrażeń artystycznych. 

 O wynikach konkursu zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo. 

 Ogłoszenie wyników na stronie www.blizejprzedszkola.pl i www.palacyk.katowice.pl 

VI. Uwagi końcowe: 

 Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatorów. 

Organizator:  mgr Ilona Mohamed 

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


 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA  
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM 

PT. „KARTKA WIELKANOCNA” 
ORGANIZOWANYM PRZEZ PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „PAŁACYK”W KATOWICACH 

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

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Kartka Wielkanocna” 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. 

 

…………………………………………………….. 

    (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 
Załącznik nr 2 do regulaminu 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA  
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM 

PT. „KARTKA WIELKANOCNA” 
ORGANIZOWANYM PRZEZ PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „PAŁACYK”W KATOWICACH 

 
I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................................ (imię 

i nazwisko) w  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Kartka Wielkanocna” 
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. 

 

…………………………………………………….. 

    (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


