
 

Regulamin konkursu plastycznego “Zimowy krajobraz.” 

 

I.  ORGANIZATORZY 

1. Organizatorem konkursu jest:  

Przedszkole Miejskie nr 94 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6 w Łodzi 

ul. Janosika 136 92-108 Łódź tel. 42 679 25 64 

 

II. CELE KONKURSU 

 

1. Dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy; 

2. Wzbogacenie wiedzy na temat zimy; 

3. Dostrzeganie piękna zimy; 

4. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci; 

5. Promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka; 

6. Kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci; 

7. Promowanie zainteresowań i talentów dzieci. 

 

III.  ADRESACI KONKUSU 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 3 do 6 lat, uczęszczające do łódzkich 

przedszkoli. 

 

IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

1. Konkurs rozpoczyna się 20.11.2019 r. i trwać będzie do 18.12.2019 r. 

2. Temat prac konkursowych brzmi: “Zimowy krajobraz” 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

 

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, techniką dowolną. 

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko 

pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica..  

3. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 3 prace. 



4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu. 

5. Komisja dokona oceny w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-latki, 5-6-latki. 

6. W każdej kategorii wiekowej przyznane będą: I nagroda, II nagroda, III nagroda. 

7. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy,       

nazwa, adres, kontakt telefoniczny i mailowy placówki, nazwisko i imię opiekuna. 

8. Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Przedszkola Miejskiego nr 94 

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6 w Łodzi przy ul. Janosika 136 w nieprzekraczalnym 

terminie do 18.12.2019 r. do godz.12:00 z dopiskiem: konkurs plastyczny. 

9. Koordynator konkursu: mgr Małgorzata Stańczyk. 

 

VI. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY 

 

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych  prac laureatów 

konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania, pomysłowość, walory artystyczne, estetyka 

wykonania oraz oryginalność zastosowanych technik i materiałów użytych do wykonania pracy. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 20.12.2019 r. 

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 94  

w Łodzi http://pm94.zszp6lodz.pl/ oraz udostępnione w siedzibie przedszkola. 

5. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody 

6. Prace niespełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie. 

7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych 

osobowych do celów realizacji konkursu. 

 

VII. UWAGI 

 

1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na wystawach 

    organizowanych przez Przedszkole Miejskie nr 94 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6 

    w Łodzi przy ul. Janosika 136.  

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

3. Dyplomy i nagrody należy odebrać w siedzibie Przedszkola Miejskiego nr 94 w Zespole 

    Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi przy ul. Janosika 136 w terminie 02-10.01.2020r. 

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

5. Prace konkursowe będą archiwizowane przez okres 30 dni, licząc od dnia ogłoszenia 

    wyników. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.  



 

 

Metryczka 

Nazwisko i imię uczestnika:  

 
Wiek uczestnik:  

 
Nazwa, adres, kontakt telefoniczny 

i mailowy szkoły/placówki: 
 

 
Nazwisko i imię opiekuna:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez 

Przedszkole Miejskie nr 94 Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi konkursie 

plastycznym „Zimowy krajobraz”. 

 

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

........................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, adres) 

.............................................................. ............................................................ 
(nazwa i adres placówki do której uczęszcza dziecko ) 

 

I. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane 

osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz jego promocji na 

stornie internetowej organizatora oraz przez okres wynikający z czasu trwania  

i rozstrzygnięcia konkursu.  

 

II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów danych/wizerunku mojego 

dziecka utrwalonego podczas rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Zimowy 

krajobraz”, którego było uczestnikiem, na stronie internetowej placówki będącej 

organizatorem konkursu. 

 

III. Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczenie pracy konkursowej mojego 

dziecka na wystawie pokonkursowej oraz w materiałach promocyjnych związanych  

z konkursem na stronie internetowej organizatora.  

 

IV. Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka jest 

Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 6  w Łodzi. 

 

V. Ma Pani/ Pan prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

 

 

 

 

 

.......................................................                               …………………………………… 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna                                                 Miejscowość i data 
 

 

 
 


