
                               „Szczecinek-  Moje Miasto,

                                Moja Mała OJCZYZNA”

                                       -  Międzyprzedszkolny, Patriotyczny Konkurs Plastyczny

       Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku 

ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie plastycznym 

„Szczecinek-  Moje Miasto, Moja Mała OJCZYZNA”

REGULAMIN:

1. Celem konkursu jest;

• Ukazanie w formie plastycznej piękna, różnorodności, bogactwa kulturalnego 

i przyrodniczego rodzinnego miasta,
•

• Rozwijanie warsztatu twórczego, zdolności i umiejętności dzieci

• Rozwijanie postaw patriotycznych poprzez rozbudzanie tożsamości narodowej

i regionalnej

2. Uczestnikami konkursu mogą być  dzieci w wieku od 3 do 6 lat z przedszkoli 

w Szczecinku 

3. Wymagania dotyczące pracy plastycznej:

• Temat pracy: „Szczecinek-  Moje Miasto, Moja Mała OJCZYZNA” – praca powinna 

przedstawiać dowolny fragment miasta 

• Technika i format – 

- Praca wykonana techniką płaską, bez użycia materiałów sypkich

- Format A3 

- Opisana metryczką- załącznik nr 1 

4. Maksymalna liczba prac nadesłanych z jednej placówki – 3



5. Kryteria oceny prac:

Wyłoniona przez organizatora komisja konkursu oceni prace wg poniższych kryteriów:

• zgodność z tematem

•  wkład pracy, w tym aktywny udział dziecka w projekcie

• walory artystyczne i estetyczne pracy

* Prace plastyczne przechodzą na własność organizatora i zostaną wykorzystane jako galeria 

wewnątrz placówki lub poza nią

* Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej 

przedszkola:kmprzedszkole.szczecinek.pl

* Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, uczestnicy pamiątkowe

dyplomy za udział w konkursie

6.  Organizator konkurs: Karolina Wojciechowicz 

– kontakt do organizatora-    wkarolina1216@gmail.com

     7. Prace prosimy nadsyłać za pośrednictwem poczty lub dostarczyć osobiście na adres:

Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego

Ul. Księżnej Elżbiety 2

78-400 Szczecinek

Z dopiskiem- PATRIOTYCZNY KONKURS PLASTYCZNY

Termin nadsyłania prac do:

 06. 11. 2021 r.

Czas trwania konkursu-  11.10.2021- 06.11.2021

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się  12. 11. 2021 r.

Wyniki  ogłoszone  zostaną  za  pośrednictwem  strony  internetowej  przedszkola

kmprzedszkole.szczecinek.pl  oraz  przez pocztę elektroniczną. Nagrody zostaną wysłane pocztą

lub wręczone osobiście. 

Zapraszamy!

Organizator:                                                                                                                    Dyrektor:

mgr Karolina Wojciechowicz                                                                                

mailto:wkarolina1216@gmail.com


 ZAŁĄCZNIK 1.

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

„Szczecinek- Moje Miasto, Moja Mała OJCZYZNA”

Dane autora pracy:

Imię ......................................................................................................................................................

Nazwisko .............................................................................................................................................

Wiek .....................................................................................................................................................

Nazwa placówki ...................................................................................................................................

Adres ....................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy .............................................................................................................................

Nauczyciel/opiekun .............................................................................................................................

e-mail ...................................................................................................................................................



ZAŁĄCZNIK 2

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

„Szczecinek-  Moje Miasto, Moja Mała OJCZYZNA”

Proszę wstawić znak „X”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

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

(imię i nazwisko) 

w  konkursie  „Szczecinek-   Moje  Miasto,  Moja  Mała  OJCZYZNA” organizowanym  przez

Przedszkole  Publiczne  im.  Kornela  Makuszyńskiego  w  Szczecinku

          Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje regulamin konkursu. 

          Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu wzięcia udziału

w konkursie „Szczecinek-  Moje Miasto, Moja Mała OJCZYZNA”.

        Jestem świadomy, że zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co

będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej

oceniania i wynagradzania przez organizatora. 

        Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas

brania udziału w konkursie (w formie filmu/ zdjęcia) na stronie internetowej przedszkola do celów

promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.

         Wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu mojego dziecka wraz z oznaczeniem Jego

imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola. 
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