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REGULAMIN RODZIONNEGO KONKURSU PRZEDSZKOLNEGO 

pt. „BARWY OJCZYSTE Z ELEMENTEM MORSKIM" 

 

1. Organizator 

Przedszkole Publiczne Nr 65 „ZATOCZKA” w Szczecinie ul. J. Ch. Paska 34,   

opiekun Monika Lechowicz-Piekarczyk i Anna Raziuk 

e-mail pp 65@miasto.szczecin.pl 
 

2. Cele Konkursu: 

 

 kształcenie postawy patriotycznej i twórczej dzieci oraz rodziców 

 przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycjami marynistycznymi 

 rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej 

 rozwijanie zainteresowań plastycznych 

 poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych 

 prezentacja talentów plastycznych 

 umacnianie więzi rodzinnych 

 promowanie rodzinnego, wspólnie spędzanego czasu 
 

2. Warunki uczestnictwa 

 Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci ze szczecińskich placówek przedszkolnych. 

 Każdy uczestnik może oddać na konkurs  jedną pracę rodzinną.  

 Format i technika dowolna. 

 Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. 

 Prace należy dostarczyć do 09 listopada 2018 r. włącznie. 

 Prace konkursowe przechodzą na rzecz organizatora konkursu plastycznego. 
 

3. Nagrody: 

 Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatorów. 

 Prace zostaną ocenione pod względem staranności wykonania, wrażeń artystycznych i tematyki. 

 Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe a wszystkim uczestnikom konkursu pamiątkowe 

dyplomy. 

 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej przedszkola. 
 

4. Uwagi końcowe: 

 Organizator nie odpowiada za prace zniszczone podczas przekazania. 

 Prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością organizatora 

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o 

laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w mediach i Internecie 

 Każda praca powinna być czytelnie opisana (imię i nazwisko, wiek oraz nazwa placówki). 

 Oddanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

 Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie organizatorom 

wraz z pracą konkursową oświadczenia/zgody rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w 

konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu  zgodnie z Ustawą z dnia 
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29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

oraz na wykonywanie zdjęć przez Przedszkole Publiczne nr 65 w Szczecinie podczas rozstrzygnięcia 

konkursu i wykorzystanie ich w sposób etyczny w mediach, gazetach oraz stronie WWW  

przedszkola. 

 
 
 

ZAPRASZAM Y DO UDZIAŁU W KONKURSIE. 
 
 
 
 

 


