
         

 

       Miejski Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli 

                                                pt. „W poszukiwaniu Wiosny” 

                         

 

 

Uczestnicy: Uczniowie rocznego przygotowania przedszkolnego realizowanego w 

rzeszowskich przedszkolach  (6-latki) 

 

Cele konkursu: 

♦ inspirowanie dzieci do pracy twórczej 

♦ rozwijanie pomysłowości i kreatywności 

♦ doskonalenie różnych technik plastycznych 

♦ propagowanie dziecięcej twórczości plastycznej 

♦ rozbudzanie zainteresowań przyrodą 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

• Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie jedną płaską prace plastyczną w formacie A4 

(technika dowolna) 

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie przez rodzica/opiekuna dziecka 

zgody na udział w konkursie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(załącznik nr 1 i załącznik nr 2) 

• Każda praca zgłoszona na konkurs powinna być opisana wg poniższego wzoru  



- imię i nazwisko, wiek autora 

- nazwa, adres placówki (e-mail i telefon) 

- imię i nazwisko opiekuna 

• Organizatorem konkursu jest Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 17      

z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Bulwarowa 3, 35-051 Rzeszów 

• Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora 

• Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych oraz listy 

laureatów na stronie internetowej szkoły 

• Termin nadsyłania pracy (na adres Organizatora, z dopiskiem MIEJSKI KONKURS 

PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI) upływa  21.03.2019r.  – decyduje data stempla 

pocztowego 

• Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 5 prac 

 

Zasady przyznawania nagród: 

• Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora 

• Prace nie spełniające warunków regulaminowych oraz nadesłane po terminie nie będą 

oceniane przez Komisję 

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.03.3019r. – lista osób nagrodzonych                               

i wyróżnionych zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły 

• Laureaci  Konkursu zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną                         

o szczegółach dotyczących odbioru nagród 

• Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wywieszone na tablicach w dolnym korytarzu 

szkoły. 

 

 

Organizatorzy: 

Joanna Niemiec  

Agnieszka Ruszel – Hala 

Małgorzata Kwaśnik  

 

 

 

              



Załącznik nr 1 

Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)  

 

Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................ 

 

Nazwa, adres placówki: ................................................................................... 

 

.......................................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na  publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej dla potrzeb konkursu  plastycznego  pt. „W poszukiwaniu Wiosny” 

organizowanego przez Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 17 w 

Rzeszowie.  

 

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

(miejscowość i data)                                             (podpis rodzica/ opiekuna) 

  

  

 Załącznik nr 2 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. (zwane dalej RODO) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 

.................................................................................................................. 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

w związku z udziałem w ogólnopolskim konkursie plastycznym  pt.  

„W poszukiwaniu Wiosny”, organizowanym przez Punkt Przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej nr 17 w Rzeszowie (umieszczenie danych osobowych laureatów na 

stronie internetowej placówki, umieszczenia prac wraz z danymi osobowymi 

laureatów na wystawie pokonkursowej na terenie szkoły).  

 

……………………….………………….…………… 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę  

 

 

 

 

 

 


