
Regulamin konkursu plastycznego 

“Siedem kolorów - kaszubski haft”

Cele konkursu:

• zapoznanie z kulturą kaszubską,

• pielęgnowanie tradycji kaszubskich,

• zapoznanie z legendą lub przypowieścią, dotyczącą kaszubskiego haftu oraz 

występujących  w nim kolorów,

• zachęcanie do spędzania czasu z rodziną oraz pielęgnowanie wspólnych pasji,

• rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz wrażliwości dziecka,

• budzenie zainteresowania różny

• mi technikami plastycznymi,

• prezentacja talentów plastycznych.

1. Termin konkursu: od 07.06.2018 r. do 18.06.2018 r.

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców.



3. Tematem konkursu jest wykonanie serwetki lub bieżnika dowolnych   

rozmiarów, zawierających dowolny motyw kwiatów kaszubskich,
z użyciem tylko i wyłącznie 7 kolorów, jakie spotykamy w kaszubskich wzorach 

(czarny – oznacza ziemię i noc, zielony – oznacza roślinność, czerwony – oznacza miłość , 

żółty – oznacza słońce i piasek, błękitny – oznacza niebo, niebieski – wodę w jeziorze, 

granatowy – kolor morza przed burzą).

4. Format pracy: przestrzenny lub płaski.

5. Technika wykonania:  dowolna, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów

(filc, papier, plastik, płótno, włóczka, ryż, plastelina, itp.).

6. Ocena pracy: 

ocenie podlega wykonanie pracy zgodnej z tematem konkursu, przy niewielkim udziale 

rodziców, oryginalność oraz wyjątkowość.

7. Prace dzieci będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

- dzieci młodsze (3, 4 latki),

- dzieci starsze (5, 6 latki).

8. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą:

• nazwę przedszkola,

• imię i nazwisko dziecka,

• wiek uczestnika oraz grupa.

9. Praca przekazana Organizatorom w celach konkursowych staje się ich własnością. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentowania prac w swojej placówce oraz 



na stronie internetowej Przedszkola nr 13.

10. Każdy rodzic lub opiekun prawny wyrażający zgodę na udział swojego dziecka 

w konkursie “Siedem kolorów - kaszubski haft”, jednocześnie wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych dziecka do celów konkursu “Siedem kolorów - kaszubski haft” 

(zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych RODO).

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu.

12. Prace należy dostarczyć organizatorom do dnia 18.06.2018 r. (poniedziałek).

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.06.2018 r. (środa), 

a wręczenie nagród 21.06.2018 r. (czwartek), odbędzie się w Przedszkolu Nr 13.

Organizatorzy:

mgr Izabela Szulc (Grupa II)

mgr Jolanta Płaczek (Grupa I)

mgr Anita Kwiatkowska (Grupa II)

Życzymy dobrych pomysłów!

oraz mile spędzonego czasu podczas wykonywania pracy !


