
REGULAMIN OGÓLNOŁÓDŹKIEGO KONKURSU 

PLASTYCZNO- TECHNICZNEGO ,,EKO-ZABAWKA” 

Organizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 94 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym 

nr 6 w Łodzi przy ul. Janosika 136 

 

1. Cel konkursu: 

 rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody; 

 zwrócenie uwagi na narastający problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego 

odpadami; 

 rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych; 

 rozbudzanie wyobraźni; 

 wdrażanie do estetycznego wykonywania prac technicznych. 

2. Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-6 letnich uczęszczających do łódzkich 

przedszkoli. 

 Z jednej placówki może zostać nadesłanych maksymalnie 6 prac. 

 Prace mogą być wykonane z pomocą rodziców. 

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

i nazwisko dziecka, wiek oraz nazwa, adres, kontakt telefoniczny i mailowy 

przedszkola. 

 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: 

Zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką zabawki z materiałów ekologicznych bądź 

surowców wtórnych (np. papier, gazety, plastikowe opakowania, butelki). Wysokość pracy 

nie może przekraczać 100 cm. 

4. Termin: 

Prace należy przesłać pocztą (lub dostarczyć osobiście) do dnia 19 kwietnia 2022 r. 

(decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

Przedszkole Miejskie nr 94  

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 w Łodzi  

ul. Janosika 136  

92-108 Łódź 

z dopiskiem - ,,Konkurs plastyczno- techniczny EKO ZABAWKA” 



 

5. Ocena prac i zasady przyznawania nagród: 

 Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. 

 Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

- wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych; 

- pomysłowość; 

- estetyka wykonania; 

- spełnienie podanych wytycznych. 

 Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody. Pozostali uczestnicy konkursu 

otrzymają dyplomy. Nagrody i wyróżnienia należy odebrać w siedzibie Przedszkola 

Miejskiego nr 94. 

 Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 22 kwietnia 2022 r. 

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

 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 Prace konkursowe można odebrać od organizatora konkursu w ciągu 30 dni od dnia 

rozstrzygnięcia konkursu. 

 

Koordynatorzy konkursu: mgr Justyna Dziadkiewicz oraz mgr Dominika Swarbuła 

 

ZAPRASZAMY !!! 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – METRYCZKA 

Nazwisko i imię uczestnika    

  

Wiek uczestnika     

  

Nazwa, adres, kontakt telefoniczny i mailowy 

przedszkola 

 

 

 

 

 

 


