
REGULAMIN KONKURSU  

,,MOJA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA” 
 

1. Cele konkursu: 

 rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci; 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej; 

 inspiracja do poszukiwania nowych form plastycznych; 

 stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych; 

 pielęgnowanie tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych. 

 

2. Warunki uczestnictwa: 

 Uczestnikiem konkursu może zostać każde dziecko Przedszkola Miejskiego nr 94 w Zespole 

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

 Dzieci będą oceniane w kategoriach wiekowych: 

 grupa 3-4- latków 

 grupa 5-6- latków 

 Prace powinny być wykonane indywidualnie. 

 Każda praca powinna posiadać załącznik nr 1- metryczkę zawierającą: imię i nazwisko 

dziecka, wiek oraz nazwę grup, do której uczęszcza dziecko. Do każdej pracy należy 

dołączyć załącznik 2- oświadczenie i 3- zgoda. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentacje prac oraz danych 

autora dla potrzeb konkursu na stronie internetowej przedszkola. 

 Dostarczenie prac konkursowych do organizatora konkursu jest równoznaczne ze zgodą 

na ewentualną  publikację w przedszkolu. 

 

3. Zadanie konkursowe: 

Wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki 

mieszanej. Preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone 

owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.  

 

4. Termin: 

Prace należy dostarczyć do 10 grudnia 2021 r. do wychowawców grup.  

 

5. Ocena prac i zasady przyznawania nagród: 

 Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. 

 Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

- oryginalność pomysłu, 

- samodzielność, 

- estetyka wykonania, 

- nawiązanie do tematyki świątecznej, 

- zastosowanie materiałów naturalnych. 

 Autorzy najciekawszych prac- zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, 

w każdej kategorii wiekowej, otrzymają nagrody. Pozostali uczestnicy konkursu 

otrzymają dyplomy. 

 Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 17 grudnia 2021 r. 

 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Organizator konkursu: mgr Dominika Swarbuła gr III 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - METRYCZKA 

Nazwisko i imię uczestnika    

  

Wiek uczestnika     

  

Grupa przedszkolna    

  

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się i akceptuję regulamin konkursu plastycznego 

„MOJA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”. 

  
  

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

(Podpis Rodzica/ Prawnego opiekuna)                                                           ( Data)  
 

  

 
        Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka, autora pracy 

w związku z jego udziałem w konkursie „MOJA OZOBA BOŻONARODZENIOWA”, we wszelkich 

ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. 

 

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Organizatorów Konkursu, 

w szczególności: imienia i nazwiska, danych kontaktowych, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu ,,MOJA 

OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”. Zgodę wyrażam dobrowolnie. Zostałam/em poinformowana/y o prawie 

do wycofania zgody. 

  

          ………………………………………………                               ………………………………………………  

             (Podpis Rodzica/ Prawnego opiekuna )                                                                                       (  Data ) 

   
      Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Zespół Szkolno- 

Przedszkolny nr 6 ul. Janosika 136 92-108 Łódź. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c RODO, w celu uczestnictwa w konkursie – do zakończenia 

konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak uniemożliwia uczestnictwo 

w konkursie.  

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna dziecka na przeniesienie praw autorskich                             

i publikację pracy 

      Ja niżej popisany/a, jako rodzic/opiekun prawny ………………………………….(imię i nazwisko uczestnika 

konkursu) oświadczam, że zgłoszona praca do konkursu, ,,MOJA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA” jest 

wynikiem własnej twórczości dziecka i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.   

     Niniejszym w imieniu  (imię i nazwisko uczestnika konkursu) …………………………………………………    

zrzekam się praw autorskich do pracy w zakresie obrotu oryginałem na rzecz Organizatora konkursu – Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Łodzi. 

  

………………………………………………                                  ………………………………………………  

       ( Podpis Rodzica/ Prawnego opiekuna )                                                                                                    ( Data ) 

 

 


