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REGULAMIN KONKURSU  

WIOSENNO - WIELKANOCNEGO 
 

Serdecznie zapraszamy Państwa przedszkole do udziału w konkursie rozwijającym u dzieci 

kreatywność, wrażliwość estetyczną i potrzebę własnoręcznego tworzenia ozdób z 

dostępnych materiałów, pt.: 

„Ozdoba wiosenna – ozdoba wielkanocna” 

Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 38  

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach,  

ul. Gen. J. Hallera 72, 40-320 Katowice, tel.: 32/256-60-20 

koordynator konkursu: Pani Bożenka :)  

 

I. Cel konkursu: 

- propagowanie rękodzielnictwa; 

- rozwijanie kreatywności i fantazji u dzieci; 

- propagowanie postaw proekologicznych przy wykorzystywaniu materiałów odpadowych; 

- rozwijanie sprawności manualnych; 

- budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości; 

 

II. Zasady konkursu: 

 

1. Konkurs trwa od 19 marca do 16 kwietnia 2021r. 

2. Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym.  

3. Prace konkursowe przyjmujemy do 16 kwietnia. Można je dostarczać osobiście, z zachowaniem 

wszelkich  zasad bezpieczeństwa sanitarnego lub przesyłać drogą pocztową na adres: 

Miejskie Przedszkole nr 38 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach 

ul. Gen. J. Hallera 72 

40-320 Katowice 

z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Ozdoba wiosenna – ozdoba wielkanocna” 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20 kwietnia 2021r. na stronie internetowej naszego 

przedszkola: www.mp38katowice.edupage.org oraz na terenie placówki. 

5. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie o sposobie odbioru nagród. 

6. Zadaniem konkursowym jest wykonanie ozdoby o tematyce wiosennej lub wielkanocnej (stołu, 

okna, drzwi, koszyczka wielkanocnego lub innej). Dopuszcza się dobrowolność w wyborze 

materiałów, z których zostanie wykonana praca. Zachęcamy do wykorzystywania bezpiecznych 

materiałów przeznaczonych do segregacji odpadów 

7. Prace mogą być dowolnego formatu i zastosowania: płaskie, przestrzenne, wiszące, stojące itp. 

8. Przewidziano nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz 3 nagrody wyróżniające. 

9. Każdą pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą:  

- imię i nazwisko, grupę, wiek dziecka; 

- imię i nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem wykonano pracę; 

http://www.mp38katowice.edupage.org/
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- adres przedszkola, numer kontaktowy, adres e-mail, na który zostaną wysłane potwierdzenia 

udziału w konkursie dla każdego nauczyciela oraz dyplomy dla dzieci, które nie uzyskały żadnego 

miejsca w konkursie; 

- zgodę rodzica na prezentację pracy konkursowej i wykorzystanie danych dziecka wyłącznie w 

celach konkursowych. 

 

III. Uwagi końcowe: 

 

1. Galeria prac konkursowych zorganizowana zostanie na terenie naszego przedszkola oraz na 

stronie internetowej Miejskie Przedszkole nr 38 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3, ul. 

Grzegorzka 4, 40-309 Katowice (edupage.org), w albumie: Konkurs plastyczny „Ozdoba wiosenna 

– ozdoba wielkanocna”. 

2. Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej:  Miejskie 

Przedszkole nr 38 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3, ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice 

(edupage.org), w wiadomościach: Laureaci konkursu plastycznego „Ozdoba wiosenna – ozdoba 

wielkanocna”. 

3. Prac konkursowych nie zwracamy, przechodzą na własność organizatora. 

4. Regulamin konkursu dostępny jest również na naszej stronie internetowej Miejskie Przedszkole 

nr 38 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3, ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice (edupage.org).  

5. Szczegółowych informacji udziela nauczycielka grupy I zerowej: Pani Bożenka. 

 

Zapraszamy. 

 

 
Zgoda na udział dziecka w konkursie „Ozdoba wiosenna – ozdoba wielkanocna” 

i na wykorzystanie danych osobowych 
  

Ja, niżej podpisany/a, ................................................................... (imię i nazwisko) będąc rodzicem lub 

opiekunem prawnym* wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………….……………………………………  

(imię i nazwisko) w konkursie plastycznym „Ozdoba wiosenna – ozdoba wielkanocna” organizowanym 

przez Miejskie Przedszkole nr 38 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach, ul. Gen. J. 

Hallera 72, 40-320 Katowice, tel.: 32/256-60-20. 

Przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w czasie trwania 

konkursu (19 marzec – 16 kwiecień 2021r.), a praca konkursowa zaprezentowana zostanie na stronie 

internetowej przedszkola: www.mp38katowice.edupage.org także po zakończeniu konkursu. 

* niepotrzebne skreślić 

  

W związku z powyższym wyrażam zgodę na:   

przetwarzanie powyższych danych osobowych moich oraz mojego dziecka dla potrzeb udziału w 

konkursie „Ozdoba wiosenna – ozdoba wielkanocna”, realizacji zadań i na potrzeby rozstrzygnięcia tego 

konkursu oraz przedstawienia jego wyników na stronie internetowej. 

..…….…………………………………………………………………..  
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 
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