
REGULAMIN konkursu plastycznego 
pt. „GARŚĆ RADOŚCI, SZCZYPTA ZŁOŚCI – radzę sobie z emocjami”

Adresaci konkursu:

• Konkurs  ma charakter  przedszkolny i  skierowany jest  do przedszkolaków w wieku (  3  -  6  lat)
uczęszczających  do  Przedszkola  Publicznego  nr  2  im.  M.  Konopnickiej  w  Golubiu  –  Dobrzyniu  i  ich
rodziców.

Organizatorzy:

• Przedszkole Publiczne nr 2 im. M. Konopnickiej w Golubiu- Dobrzyniu
• Osoby  odpowiedzialne:  Iwona  Trejderowska,  Agnieszka  Zaporowicz,  Aleksandra  Śliwińska,

Ewa Dąbrowska

Cele konkursu:

• prezentacja dziecięcych emocji poprzez różne formy aktywności plastycznej,
• wyzwalanie twórczej ekspresji, kreatywności,
• umiejętność otwartego przekazywania uczuć,
• uczenie się wyrażania swoich uczuć i panowania nad różnego rodzaju emocjami,
• rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie podstawowych uczuć i emocji,

Zasady konkursu:

• Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, pt. „GARŚĆ RADOŚCI, SZCZYPTA   
             ZŁOŚCI – radzę sobie z emocjami”
• Prace na konkurs wykonują rodzice wraz z dzieckiem.
• Prace dzieci zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: I. 3 – 4 lata II. 5 – 6 lat.  W każdej z

nich przyznane zostaną trzy miejsca – przewidziane są nagrody :-) oraz każdy uczestnik otrzyma  
dyplom.

• Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej prezentującej dziecięce emocje  
             oraz sposobu radzenia sobie z nimi.
• Technika: dowolna, płaska (rysunek kredką, tuszem, węglem, malowanie, wyklejanie, wydzieranie,  
             grafika, collage itp.) format prac nie mniejszy niż A3- liczy się pomysłowość.
• Prace wraz z wymaganymi informacjami należy dostarczyć do wychowawcy grup.
• Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę, czytelnie opisaną: Imię i nazwisko dziecka, wiek,
             nazwa grupy, do której uczęszcza dziecko 
• Na konkurs każda rodzina może wykonać tylko jedną pracę.
• Przekazanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na  
             przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych i publikacje materiałów multimedialnych
             z przebiegu konkursu.
• Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność organizatora.
• Uczestnicy  konkursu,  dostarczając  swoją  pracę,  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  danych
osobowych  w  celach  przeprowadzenia  konkursu  a  także  na  publikację  zdjęć  na  stronie  internetowej
przedszkola.

Termin składania prac:

• Termin składania prac do 29 października 2020 r. 
• Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Rozstrzygnięcie konkursu:

• Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora. Oceniane będą: zgodność z tematem,  
             pomysłowość i wrażenia estetyczne.
• Wyniki  konkursu,   wręczenie  nagród  i  dyplomów nastąpi  w  dniu  30.10.2020   roku  na  terenie
przedszkola.      


