
Zapraszamy do udziału w
Gminnym Konkursie Plastycznym pt.

„LAURKA DLA MAMY”

REGULAMIN KONKURSU:
1.Celem konkursu jest:
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka;
- rozbudzanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych;
- wzmacnianie więzi emocjonalnej z mamą,
- pielęgnowanie tradycji świętowania „Dnia Matki”
2. Organizatorem konkursu jest:

Przedszkole Publiczne w Wołczynie
3. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych
na terenie gminy Wołczyn.
4. Wymagania dotyczące pracy:
- Praca musi być wykonana samodzielnie przez dziecko,
- Oceniane będą jedynie prace indywidualne,
- Może być wykonana dowolną techniką, w dowolnym formacie nie
większym niż A3,
- Do pracy należy dołączyć metryczkę (na odwrocie, w prawym,
dolnym rogu, na oddzielnej karteczce) zawierającą następujące
informacje:

- imię i nazwisko dziecka;
- wiek dziecka;
- nazwę i adres przedszkola/ szkoły ;
- imię i nazwisko opiekuna, adres e-mail;

5. Prace konkursowe będą oceniane przez jury w skład, którego wejdą
przedstawiciele organizatorów. Jury przyzna nagrody za trzy pierwsze



miejsca w dwóch kategoriach wiekowych (3-4latki oraz 5-6latki).
Opiekunowie otrzymają podziękowania za przygotowanie
podopiecznych do konkursu (na adres e-mail).
6. Prace należy przesyłać do dnia 20.05.2022r. na adres:

Przedszkole Publiczne w Wołczynie
Ul. Sienkiewicza 4
46-250 Wołczyn

z dopiskiem „Konkurs plastyczny- laurka”
bądź dostarczyć osobiście do przedszkola.

7. Prace konkursowe nie będą zwracane właścicielom.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem
organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunków
prac konkursowych , używania ich w  Internecie oraz innych formach
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w ramach działań
Przedszkola Publicznego w Wołczynie.
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez
osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich
danych osobowych na potrzeby konkursu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia wystawy
pokonkursowej.
11. Ogłoszenie wyników odbędzie się 26 maja 2022r.  na stronie
internetowej Przedszkola Publicznego w Wołczynie, nagrody
rzeczowe zostaną przesłane pocztą.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia terminu
składania prac , terminu ogłoszenia wyników i   rozdania nagród.

Organizatorzy:
Agata Drwal
Danuta Rybska
Agata Zięba
Justyna Kowalska



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  „LAURKA DLA
MAMY”

Imię i nazwisko uczestnika:

………………………………………………….
Wiek:

………………………………………………………
Dane adresowe placówki zgłaszającej:

…………………………………………………

………………………………………………….

Imię i nazwisko wychowawcy/nauczyciela:

………………………………………………....

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych dziecka.

…………………………………………………

Oświadczenie:
Oświadczam, że informacje przedstawione przeze mnie we wniosku
konkursowym są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu
plastycznego „Laurka dla mamy” w szczególności z informacją
dotyczącą ochrony danych osobowych, akceptuję ten Regulamin i
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz
danych osobowych mojego dziecka, podanych w formularzu
zgłoszeniowym, przez Przedszkole Publiczne w Wołczynie w celu i
zakresie określonym ww. Regulaminem.

...................................................
Podpis rodzica / opiekuna prawnego.


