
Regulamin międzyprzedszkolnego 

konkursu plastycznego 

“Sanie Świętego Mikołaja”

Cele konkursu:

• pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

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

• rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz wrażliwości dziecka,

• budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,

• prezentacja talentów plastycznych.

1. Termin konkursu: od 01.12.2017 r. do 14.12.2017 r.

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

3. Prace dzieci będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:



• dzieci młodsze (3, 4 latki),

• dzieci starsze (5, 6 latki).

4. Ocena pracy: 

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

rodziców, oryginalność oraz wyjątkowość.

5. Format pracy: przestrzenny.

6. Technika wykonania:  dowolna, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów 

(drewno, filc, papier, plastik, płótno, włóczka, itp.).

7. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą:

• nazwę przedszkola,

• imię i nazwisko dziecka,

• wiek uczestnika (oraz grupa - Przedszkole nr 13),

• adres placówki (nie dotyczy dzieci z Przedszkola Nr 13), 

• adres e-mail (nie dotyczy dzieci z Przedszkola Nr 13),

• telefon placówki (nie dotyczy dzieci z Przedszkola Nr 13).

8. 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.

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

w konkursie “Sanie Świętego Mikołaja”, jednocześnie wyraża zgodę na:

• zamieszczenie imienia i nazwiska dziecka oraz jego pracy na stronie internetowej 



Przedszkola nr 13 w Gdyni,

• przetwarzanie danych dziecka do celów konkursu “Sanie Świętego Mikołaja”.

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

11. Prace należy dostarczyć organizatorom do dnia 14.12.2017 r. (czwartek) na adres placówki:

Przedszkole nr 13,

ul. Widna 15,  81 – 543 Gdynia.
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12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.12.2017 r. (piątek), 

a wręczenie nagród 19.12.2017 r. (wtorek), odbędzie się w Przedszkolu Nr 13.

13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola Nr 13 

w dniu 18.12.2017r. (poniedziałek).

Organizatorzy:

mgr Izabela Szulc (Grupa II)

mgr Aleksandra Słowińska (Grupa V)

Życzymy dobrych pomysłów!

oraz mile spędzonego czasu podczas wykonywania pracy !


