
 

Regulamin konkursu plastycznego 

,, Pani Jesień”  

 

 

CELE KONKURSU: 

- pobudzanie aktywności twórczej, 

- rozwijanie wyobraźni i twórczego działania, 

- uwrażliwienie uczniów na piękno barw jesiennego krajobrazu, 

- rozwijanie zainteresowań plastycznych. 

 

ZASADY KONKURSU: 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 3 w Szamotułach, koordynatorem konkursu 

jest mgr Joanna Śmiglak. 

2. Konkurs plastyczny pt. „Pani Jesień” organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym 

od 3 do 6 lat oraz ich rodziców. Praca ma być wspólnym dziełem dziecka i rodzica (widoczny 

wkład dziecka). 

3. Uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę plastyczną przedstawiającą Panią jesień  z 

wykorzystaniem darów natury ( żołędzie, kasztany, liście itp.) 

4. Format prac – max. A3 

5. Konkurs trwa od 18. 10. 2021 r. do 29. 10. 2021 r. 



6. Obowiązkowo na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko autora pracy oraz 

nazwę przedszkola 

7. Prace należy dostarczyć do Organizatora konkursu. 

8. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

9. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora konkursu. 

10. Kryteria oceny to: 

pomysłowość i oryginalność 

różnorodność ujęcia tematu 

estetyka wykonania pracy; 

11. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody. 

12. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 08. 11. 2021 r. 

13.Wykonane prace konkursowe zostaną wyeksponowane na tablicy przedszkolnej . 

14. Wszelkich dodatkowych informacji i wskazówek udziela Organizator konkursu. 

15. Ochrona danych osobowych 

• Administratorem   danych   osobowych   zbieranych   od   uczestników   jest   

Przedszkole nr 3 w Szamotułach.  

• Dane   osobowe   uczestników   będą   przetwarzane   w   celu   organizacji  i 

przeprowadzenia konkursu a także w celach promocji konkursu oraz jego 

Organizatora.  

• Podanie danych osobowych ma  charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w konkursie. 

• Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

- imię, nazwisko oraz placówkę, do której uczęszcza uczestnik,  

• Opiekunowie uczestnika konkursu zezwalają na wykorzystanie jego imienia i 

nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu. 

• Organizator   oświadcza,   iż   dane   uczestników   konkursu   nie   będą przetwarzane   

w   sposób   zautomatyzowany   i   nie   będą   poddawane profilowaniu. 

• Dane   uczestników   konkursu   nie   będą   udostępniane   podmiotom zewnętrznym z 

wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

• Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 


