
Regulamin konkursu plastycznego  
 dla WSZYSTKICH dzieci i rodziców 

,,NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA” 

 
 

I. Organizator. 

1. Organizatorem konkursu jest: 

Rada Rodziców Przedszkola w Ciechanowcu       

      Ul.Mickiewicza 29a 

      Tel. 727 793 400 

2. Koordynatorem konkursu jest Pani Magdalena Kruk.  

3. Konkurs trwa od 22 listopada 2019r. do 11 grudnia 2019r. 

4. Celem konkursu jest: 

• wsparcie dzieci w rozwoju ich zdolności plastycznych  

• upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia 

• poznanie różnych technik plastycznych  

• rozwijanie wyobraźni i kreatywności u dzieci 

• przekazanie wszystkich prac na Kiermasz Bożonarodzeniowy. 

 

II. Zasady konkursu. 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich rodziców i dzieci z Przedszkola w Ciechanowcu. 

2. Każdy uczestnik może wykonać jedną lub więcej prac. (ilość nieograniczona) 

3. Prace należy wykonać w domu.  

4. Praca: 

• powinna być wykonana w formie przestrzennej, dowolnej wielkości, dowolną techniką 

zdobniczą z możliwością zastosowania techniki mieszanej; preferowane jest użycie 

materiałów naturalnych np. drewno, suszone owoce, szyszki, różnego rodzaju ziarna 

itp. 

• może być wykonana samodzielnie przez dziecko lub wspólnie z rodzicem (oddając 

pracę należy to zaznaczyć w opisie) 

•  powinna posiadać dołączony opis drukowanymi literami:  

❖ Imię i nazwisko, wiek dziecka. 

❖ Imię i nazwisko rodzica (opiekuna), oraz tel. kontaktowy. 

 

 

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora Konkursu Plastycznego w celach wynikających z 

regulaminu Konkursu. 

Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji i 

promocji niniejszego Konkursu m.in. na FP i stronie internetowej przedszkola. 

6. Prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie  - (pkt 4 Zasady Konkursu)  

- nie będą oceniane w konkursie. 

7. Wszystkie prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu i 

zostają przekazane na Kiermasz Bożonarodzeniowy. 

 



8. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Koordynator oraz 

Wychowawcy. 

 

III. Sposób wyłonienia zwycięskiej pracy. 
 

1. Wykonane prace zostaną poddane ocenie w dwóch etapach: 

 

➢ Pierwszy etap eliminacji: 

Spośród wykonanych prac wybieramy 6 projektów do głównych nagród w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia  11 grudnia 2019r. (środa) do godz. 10:00. 

 

➢ Drugi etap eliminacji: 

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu oceni prace przyznając: 

• miejsca od I do III 

• dwa wyróżnienia 

• nagrodę specjalną. 

 

2. Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę takie elementy jak: 

• walory artystyczne,  

• zachowanie tradycyjnych motywów i dobór kolorystyki,  

• stopień trudności i technika wykonanej pracy, 

• estetyka pracy. 

 

3. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie nagrodzeni będą pamiątkowymi 

dyplomami, a laureaci wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe. 

4. Wyniki konkursu wraz ze zdjęciami prac zostaną ogłoszone na FP oraz stronie internetowej 

Przedszkola dnia 12 grudnia 2019r. 

5. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się dnia 13 grudnia 2019r. w Przedszkolu w 

Ciechanowcu (po Jasełkach). 

 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału konkursie ☺ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


