
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
DLA DZIECI 

Z PRZEDSZKOLA W PUCHACZOWIE 

pt. „Najważniejsza dla mnie jest – MOJA RODZINA”

CELE KONKURSU:
• zachęcenie rodziców i wychowawców do rozmów z dziećmi na temat wartości rodziny w 

ich życiu; 
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci;
• podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka;
• rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności manualnych;
• podkreślenie wartości rodziny w czasach kwarantanny narodowej. 

ORGANIZATOR:
Przedszkole w Puchaczowie
ul. Mickiewicza 19
21-013 Puchaczów



ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.  Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Puchaczowie.
2. Warunki uczestnictwa w konkursie:

• nadesłanie zdjęcia pracy plastycznej (z Autorem), będącej twórczą interpretacją tytułu 
konkursu; 

•  format pracy dowolny; 
• technika dowolna; 
• załączenie wypełnionego formularzu uczestnictwa w konkursie, w którym zawarte są dane 

Autora, jego Opiekun, akceptacja regulaminu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
(RODO).

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.
4. Termin zgłaszania prac: od 11.05.2020 r. do 22.05.2020 r.
Prace prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres wychowawcy grupy do 22.05.2020r. 
(decyduje data wpłynięcia pracy). Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: Konkurs „Najważniejsza 
dla mnie jest – MOJA RODZINA”. 
5.  Prace ocenione zostaną przez komisję konkursową.
6. Ogłoszenie wyników konkursu: nazwiska laureatów konkursu zostaną podane na stronie 
internetowej Organizatora 26.05.2020 r. (wtorek).  
7.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć prac do celów promocyjnych placówki
i innej działalności statutowej. 
8. Opiekun Autora, którym jest Rodzic lub inna Osoba sprawująca nad nim pieczę, wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (RODO). 
9. Dla wszystkich uczestników przewidziane są upominki i pamiątkowe dyplomy. 
10. Przysłanie zdjęć prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 
Regulaminu.

KRYTERIA OCENY:
•  inwencja i pomysłowość podejścia do tematu, 
• kreatywność autorów, 
• wrażenie estetyczne, 
• wybór techniki. 



Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego dla dzieci uczęszczających 
do Przedszkola w Puchaczowie „Najważniejsza dla mnie jest – MOJA

RODZINA”.

Imię nazwisko Autora pracy: .................................................................................................................

Grupa przedszkolna: ..............................................................................................................................

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna: .....................................................................................................

Nr telefonu i e-mail Rodzica/Opiekuna: ...............................................................................................

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

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią zawartą w Regulaminie Konkursu pt. 
„Najważniejsza dla mnie jest– MOJA RODZINA” dla przedszkolaków Przedszkola w Puchaczowie

i akceptuję jego postanowienia.

……………………......                                                                        …………………………….
Data i miejscowość                                     Podpis opiekuna


