
Regulamin międzyprzedszkolnego konkursu 

plastycznego 
 

„MARIA KONOPNICKA DZIECIOM” 
 

 
 

1. Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu plastycznego jest Przedszkole Niepublicznie z Oddziałami  

Integracyjnymi  im. bł. B. Lament w Lublinie  

Koordynator  konkursu: Agnieszka Sidor 

2. Cele konkursu: 

 

 propagowanie twórczości Marii Konopnickiej  

 promocja czytelnictwa 

 rozwijanie twórczej aktywności plastycznej 

 rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dzieci 

 rozwijanie talentów plastycznych 

 

3. Tematyka konkursu: 

Tematyką konkursu plastycznego jest wykonanie ilustracji do dowolnego utworu Marii 

Konopnickiej.  
 

Technika prac dowolna, forma płaska, format A4 lub A3. 
  

4. Zasady organizacyjne konkursu: 

 

 Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 7 lat uczęszczających do przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych.   

Rozstrzygnięcie konkurs zostanie przeprowadzone w następujących kategoriach: 

a) dzieci w wieku 3-4 lata 

b) dzieci w wieku 5-7 lat 

 Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora. 



 Prace powinny być wykonane indywidualnie, przy niewielkim wsparciu nauczyciela lub 

rodzica. 

 Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, tytuł 

zilustrowanego utworu M. Konopnickiej, nazwa i  adres placówki, numer telefonu, adres 

email, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. 

 Kryteria oceny: zgodność z  regulaminem i tematem, pomysłowość i  niepowtarzalność, 

wrażenia artystyczne, estetyka wykonania, samodzielność.  

 Każda placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 prace.  

 Termin nadsyłania prac: 14.05.2022 r. 

 Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.  

 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19.05.2022 r. podczas Dziecięcych spotkań z wierszem. 

Wszystkie nadesłane prace zostaną wyeksponowane w przedszkolu.  

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z  wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych 

osobowych uczestników i opiekunów, które będą wykorzystane tylko do ogłoszenia wyników 

konkursu. 

 Nauczyciele przygotowujący do konkursu otrzymają dyplomy udziału/podziękowania w formie 

elektronicznej. 

 Laureaci konkursu (miejsca od 1-3 oraz wyróżnienia) otrzymają dyplomy i niespodzianki. 

 Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres: 

 

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament 

ul. Kochanowskiego 34,   20-434 Lublin z dopiskiem konkurs „Maria Konopnicka dzieciom” 

 

5. Informacje dodatkowe: 

 Od uczestników konkursu wymagana jest pisemna  zgoda (załącznik nr 1), zgoda 

nauczyciela-opiekuna na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) oraz metryczka 

dołączona do pracy  (imię, nazwisko, wiek dziecka, tytuł zilustrowanego utworu M. Konopnickiej, 

adres placówki prowadzącej i dane kontaktowe,  imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, e-mail 

nauczyciela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

    …………………………………………………….                                      
 (imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

Zgoda 

na uczestnictwo dziecka w konkursie 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:  

 

……………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

w konkursie plastycznym organizowanym  przez Przedszkole Niepublicznie z Oddział. 

Integracyjnymi im. bł. B. Lament w Lublinie 

  

 

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

                    data                                                                           czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

  

Zgoda 

na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela – opiekuna uczestnika konkursu 

……………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela - opiekuna 

 Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Przedszkole Niepublicznie z oddział. Integracyjnymi im. Bł. B. Lament w Lublinie na potrzeby 

konkursu „Maria Konopnicka dzieciom”. 

 

 

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

                    data                                                                                              czytelny podpis  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Metryczka: 

Imię i  nazwisko dziecka 

 

 

Wiek dziecka 

 

 

Tytuł zilustrowanego utworu M. Konopnickiej 

 

 

Dane placówki do której uczęszcza dziecko: 

Nazwa 

Adres  

Adres e-mail  

Numer telefonu 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego 

Adres e-mail nauczyciela 

 

 

  

 


