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Przedszkole Publiczne w Wiskitkach 

zaprasza wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do placówek oświatowych znajdujących się  

na terenie gminy Wiskitki  

do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. 

„ MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z KSIĄŻKI”. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne w Wiskitkach, ul. Spółdzielcza 2, 96-315 Wiskitki 

 tel. 512 078 000. 

2. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: 

• 3 latki 

• 4 latki 

• 5 latki 

• 6 latki 

 

3. Warunkiem udziału dziecka w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej dowolną 

techniką w formacie A4. 

4. Kryteria oceny pracy plastycznej: 

- zgodność z tematem 

- estetyka wykonanej pracy 

- wkład pracy własnej 

- różnorodność użytych technik 

 

§ 2. Cele konkursu 

1. Promocja aktywności czytelniczej oraz propagowanie idei głośnego czytania dzieciom. 

2. Zainteresowanie i poznawanie literatury bajkowej. 

3. Kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich. 

4. Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych. 

5. Budzenie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi.  

 

§ 3. Zasady konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do placówek oświatowych 

znajdujących się na terenie gminy Wiskitki.  
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2. W konkursie biorą udział prace wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu. 

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej przedstawiającej ulubioną 

postać z książki. 

4. Prace niezgodne z tematyką konkursu nie będą oceniane.  

5. Placówka oświatowa z terenu gminy Wiskitki może zgłosić dowolną ilość prac, zachowując zasadę dla 

1 dziecka może zgłosić 1 pracę (1 praca = 1 dziecko). 

6. Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką. 

7. Praca powinna zawierać metryczkę – Załącznik nr 1. 

8. Każdą pracę należy wysłać na adres: 

 Przedszkole Publiczne w Wiskitkach 

 ul. Spółdzielcza 2  

 96 – 315 Wiskitki 

9. W każdej kategorii wiekowej Komisja przyzna 3 miejsca (od I do III).   

10. Pozostali uczestnicy oraz nauczyciele koordynujący otrzymają podziękowania – wysłane pocztą 

elektroniczną. 

 

§ 4. Terminy 

1. Prace można nadsyłać w terminie do 03.02.2022r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.02.2022 r. 

3. O wynikach konkursu powiadomieni zostaną opiekunowie dzieci za pomocą poczty elektronicznej. 

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.przedszkole-wiskitki.pl oraz Fanpegu 

Przedszkola. 

 

§ 5. Nagrody 

1. W konkursie przewidziano nagrody książkowe w kategoriach wiekowych: 

• 3 latki 

• 4 latki 

• 5 latki 

• 6 latki 

2. Organizator przewidział nagrody niespodzianki. 

3. Nagrody zostaną przekazane do placówki, z której wpłynęła praca. 

 

  § 6. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 

Organizatora. 

http://www.przedszkole-wiskitki.pl/
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2. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora w celu: wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach 

publikowanych przez Organizatora na stronie internetowej Organizatora oraz Fanpegu Organizatora; 

promocji konkursu lub idei konkursu. 

3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji 

4. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie przedszkola. 

 

Koordynatorzy konkursu: Ewelina Jagiełło, Sylwia Dukaczewska 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Moja ulubiona postać z książki” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„ MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z KSIĄŻKI” 
 

POSTAĆ Z KSIĄŻKI 

ZNAJDUJĄCA SIĘ NA 

OBRAZKU 

 

 

IMIĘ  

NAZWISKO  

NAZWA I ADRES PLACÓWKI, 

DO KTÓREJ DZIECKO 

UCZĘSZCZA 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA OPIEKUNA 

 

KATEGORIA WIEKOWA 

(zaznaczyć właściwą) 

o 3 latki 

o 4 latki 

o 5 latki 

o 6 latki 

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w Konkursie plastycznym „Moja ulubiona postać z książki” 

organizowanym przez Przedszkole Publiczne w Wiskitkach, jednocześnie oświadczam, że zapoznałam się 

z regulaminem konkursu. 

 

 

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

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 


