
PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” W KARTUZACH OGŁASZA 

KONKURS PLASTYCZNY „KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI?”. 

 

      I. Cele konkursu: 

• uwrażliwianie dzieci na potrzebę planowania swojej przyszłości  zawodowej; 

• wdrażanie dzieci do obserwacji otaczającej rzeczywistości; 

• motywowanie uczniów do rozwoju uzdolnień twórczych i rozwijanie własnej 

wyobraźni; 

• popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych 

technik plastycznych; 

• wymiana doświadczeń artystycznych. 

      

 II.   Zasady konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-5 lat z przedszkoli z powiatu 

kartuskiego.  

2. Zadaniem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postacie 

różnych zawodów. 

3. Prace mogą być wykonane pod nadzorem rodziców. 

4. Prace konkursowe w formacie A4 lub A3, technika dowolna, płaska. 

5. Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy (prace niesamodzielnie nie będą 

brane pod uwagę), walory artystyczne, estetyka, pomysłowość, zgodność pracy 

z tematem konkursu. 

Z każdej placówki mogą wpłynąć maksymalnie 3 prace plastyczne. 

 



 

6. Termin konkursu: 

• rozpoczęcie konkursu- 28.02.2020r. 

• zakończenie konkursu- 27.03. 2020r. 

• rozstrzygnięcie konkursu- 03.04.2020r. 

 

8. Prace należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do dnia 27.03.2020 r. (decyduje data 

stempla pocztowego) na adres: 

Przedszkole z Oddz. Integ. ,,Akademia Przedszkolaka” 

Os. Gen. J. Wybickiego 33 

83-300 Kartuzy 

9. Prace na odwrocie muszą być opatrzone metryczką (Zał. Nr 2 do Regulaminu) 

zawierającą dane dziecka: imię i nazwisko dziecka, wiek, imię i nazwisko pracy, nazwa 

placówki do której uczęszcza dziecko, telefon kontaktowy oraz oświadczenie rodzica. 

 

III. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu - Przedszkole 

z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Przedszkolaka” w Kartuzach. 

2. Wyniki konkursu zamieszczone będą na głównej tablicy ogłoszeń w przedszkolu 

oraz opublikowane na stronie internetowej przedszkola oraz na profilu 

społecznościowym Facebook Organizatora. Nagrodzeni zostaną powiadomieni 

osobiście. 

3. Dla laureatów konkursu przewidziano ciekawe nagrody. 

 

 IV. Uwagi końcowe 

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

do nich na rzecz organizatora (art. 50 Ustawy z dn. 4 lutego 1994r. o prawach 

autorskich i pokrewnych. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1231), publikacji na stronie 

internetowej przedszkola oraz podczas wystawy prac w naszej placówce. 

Nadesłane prace plastyczne przechodzą na własność organizatora konkursu. 

2. Koszty przesyłki prac ponoszą ich autorzy. Organizator nie odpowiada za 



ewentualne uszkodzenie prac wysłanych pocztą lub za pośrednictwem firmy 

kurierskiej.  

3. Do pracy konkursowej należy dołączyć Kartę zgłoszenia stanowiąca załącznik nr 

1 do niniejszego regulaminu.  

4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzców i przyznanie nagród. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem zasad konkursu. 

6. Informacje na temat konkursu znajdą się na stronie internetowej przedszkola. 

 

 

 


