
 

Regulamin konkursu plastycznego 

„O czym szumi las?” 

 

I. Organizator 

 

Organizatorem Konkursu dla dzieci w wieku przedszkolnym jest Samorządowe Publiczne Przedszkole 

 w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16A, 26-067 Strawczyn. 

 

II. Cele konkursu: 

 

● kształtowanie postaw obywatelskich i proekologicznych 

● kształtowanie umiejętności plastyczno–technicznych oraz wyobraźni dziecka 

●  kształtowanie zdolności artystycznych 

 

III. Zasady konkursu 

 

1. Uczestnikami konkursu są dzieci wraz z rodzicami. W konkursie mogą brać udział przedszkolaki  

            w wieku od 3 do 6 lat z Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie. 

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest: 

Wykonanie pracy plastyczno-technicznej związanej z tematem: „O czym szumi las?”. 

 Praca powinna ukazywać piękno jesiennego lasu, jego barwy, zwierzęta przygotowujące się do 

zimy, jesienną pogodę itp.  

Dzieci mogą używać dostępnych materiałów plastycznych: kredki, farby itd.  

Dzieci w pracy powinny użyć liści i innych dostępnych materiałów przyrodniczych, które 

powinny być trwale przymocowane na kartce. 

Praca powinna być wykonana w formacie A4 (zwykła kartka) lub A3 (duży blok).  

W konkursie nie będą brały udziału prace, które są: 

-w formacie innym niż w regulaminie 

-niepodpisane na odwrocie. 

3. Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie jedną pracę plastyczną. Zadaniem rodzica jest podpisanie 

pracy na odwrocie.  

4. Każda praca powinna posiadać na odwrocie następujące dane: 

-imię i nazwisko dziecka 

-wiek dziecka 

- nazwa grupy przedszkolnej. 

5. Oceny i rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja powołana przez Organizatora do dnia 06.11.2021 



roku. 

6. Komisja spośród wszystkich zgłoszonych prac wyłoni prace wykonane samodzielnie przez dzieci: 

-3 prace, które zajmą odpowiednio 1,2,3 miejsce w kategorii 3-4 latki 

-3 prace, które zajmą odpowiednio 1,2,3 miejsce w kategorii 5-6 lat.  

Organizator przewiduje również po 3 wyróżnienia w każdej kategorii.  

7. Kryteria oceniania: 

-samodzielność - minimum 80 %  

-estetyka wykonania 

-pomysłowość.   

8. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie. 

9. Prace należy składać do wyznaczonego miejsca w holu Samorządowego Publicznego Przedszkola  

            w Strawczynie od dnia 18.10.2021 roku do dnia 29.10.2021 roku do godziny 16.00. 

10. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 06.11.2021 roku. Lista nagrodzonych prac oraz zdjęcia prac 

dostępne będą na facebookowym funpage'u  Przedszkola i na stronie przedszkola. 

11. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

12. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom osobiście.  

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin. 

2. Przekazując prace na konkurs uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie zdjęcia pracy oraz imienia i 

nazwiska dziecka na stronie internetowej Organizatora oraz na fanpagu’u Organizatora.   

3. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane 

osobom trzecim. 

4. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne. Od werdyktu nie przysługuje odwołanie. 

5. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

Osoby odpowiedzialne: 

Olga Jas-Adamczyk 

Angelika Liwocha  

Paulina Zbroszczyk 

 

 

 

 


