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REGULAMIN XI EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

DLA DZIECI 

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

„CO SŁONKO WIDZIAŁO W NASZEJ OJCZYZNIE ” 

 

Rok szkolny 2017/2018 

Patronat: 

Lubuski Kurator Oświaty  

 

Honorowy opiekun : 

Tomasz Ciszewicz Burmistrz Słubic 

                                                    

Organizator: 

Przedszkole Samorządowe nr 2 „Pinokio” w Słubicach  

(ul. Narutowicza 17, 69-100 Słubice,  tel. 95 758 27 93) 

 

Cele konkursu: 

  promocja dziecięcej twórczości plastycznej, 

 rozwijanie zainteresowań  i wyobraźni dziecięcej, 

 krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych, 

 promowanie zdrowego trybu życia. 

 

Uczestnicy:  

Dzieci  w wieku od 3- 6 lat z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych województwa 

lubuskiego 

    

Kategorie wiekowe  

 I kategoria – dzieci, które w bieżącym roku szkolnym są w grupie 3-latków 

 II kategoria – dzieci, które w bieżącym roku szkolnym są w grupie 4-latków 

 III kategoria – dzieci, które w bieżącym roku szkolnym są w grupie 5-latków 

 IV kategoria – dzieci, które w bieżącym roku szkolnym są w grupie 6-latków 

 

Warunki uczestnictwa: 

 wykonanie pracy plastycznej –  kredka(pastele, ołówkowe, świecowe itp.),  format 

pracy A4, 

 każda praca powinna być opatrzona metryczką o następującej treści: imię i nazwisko 

dziecka, grupa wiekowa, do której uczęszcza dziecko, adres i numer telefonu 

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

wykonana( na odwrocie pracy!) oraz  zgodę rodzica na przetwarzanie danych 



osobowych i wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 1). 

  praca wykonana indywidualne i samodzielnie!-  prace wykonane z pomocą 

osób  dorosłych  zostaną odrzucone, 

  z jednej placówki max 8 prac – po dwie z każdej kategorii wiekowej. 

 

Termin nadsyłania prac:     9.04.2018r. -  30.04.2018r.  na adres: 

Przedszkole Samorządowe nr 2 „Pinokio” 

ul. Narutowicza 17 

69-100 Słubice 

 

Rozstrzygnięcie konkursu:  22.05.2018r. 

 

Ocena prac: 

Ocena pracy – komisja powołana przez dyrektora, skład: przedstawiciel UM w Słubicach, 

przedstawiciel KO, dyrektor PS nr 2 „Pinokio” w Słubicach, przedstawiciel SMOK                  

w Słubicach. 

Kryteria oceny prac – pomysł, jakość wykonania, zgodność pracy z tematem                     

i warunkami zawartymi w regulaminie, 

Nagrody - nagrodzone trzy prace z każdej kategorii wiekowej, nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy. 

Wyniki konkursu - protokół komisji konkursowej zostanie umieszczony na stronie 

internetowej www.edukacja.slubice.pl w zakładce Przedszkole Samorządowe nr 2 

„Pinokio” w dziale Ważne informacje. 

 

Uwagi końcowe: 

 prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatora i nie będą  zwracane, 

 wystawa prac odbędzie się u organizatora podczas wręczania nagród, a następnie 

w Urzędzie Miejskim w Słubicach. 

 

 

                                                                                      

Małgorzata Tomala 

dyrektor PS nr 2 „Pinokio” 

w Słubicach   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edukacja.slubice.pl/


Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

 

ZGODA RODZICA 

 Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki…………………………………………….. 

                                                                        (imię i nazwisko dziecka) 

w XI Edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci w wieku 

przedszkolnym „CO SŁONKO WIDZIAŁO W NASZEJ OJCZYZNIE ” organizowanego 

przez Przedszkole Samorządowe nr 2 „Pinokio” w Słubicach oraz wyrażam zgodę na 

wielokrotne i nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy mojego dziecka, zgodnie z 

regulaminem konkursu plastycznego opublikowanym przez organizatora  - zgodnie z  

ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006r. 

Nr 90, poz.631 z późn.zm.). 

  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

zawartych w zgłoszeniu  dla potrzeb konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) 

 

 

 

……………………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekun) 

  

 

 

 

                                                                                     
 
 
 

                                                                               
                                          

                                                                                                                                                              
 
 
    

. 

 

 

    

 

 

 

 



 
                                                                   
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 
 
 

 

 

 

                        

 
 
 

        

 

 

 


