
 

 

 

Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny pt.: 

„Baranek Wielkanocny” 

 

Cele konkursu: 

➢ odkrywanie talentów plastycznych dzieci 

➢ rozbudzanie wrażliwości estetycznej  

➢ rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i ekspresji twórczej 

➢ doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi 

 

Organizator konkursu: 

Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Nutki” u babci Ani w Bydgoszczy 

Koordynator: Agnieszka Siwek 

 

 



 

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat. 

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej 

przedstawiającej baranka wielkanocnego.  

3. Format A4 – A3, materiał dowolny – kartka, karton, inne, technika 

wykonania pracy dowolna (farba plakatowa, kolaż, wycinanka, 

wyklejanka, inne). 

4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (I – dzieci 3, 4 

letnie, II - dzieci 5, 6 letnie). 

5. Zdjęcia prac konkursowych należy wysłać do organizatorów  drogą 

elektroniczną na adres e-mail: nutki.kolorowe@gmail.com w terminie do 

dnia 24 marca 2021 roku.  Zgłoszenie powinno zawierać także 

metryczkę oraz zdjęcie oświadczenia ze zgodami na przetwarzanie 

danych osobowych. 

6. Przedszkole przystępujące do konkursu może zgłosić po 2 prace w każdej 

kategorii wiekowej. 

7. Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie: pomysłowość, 

wkład pracy i estetykę wykonania, samodzielność wykonania pracy przez 

dziecko 

8. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 marca 2021 roku. Koordynator 

konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami w celu wręczenia 

pamiątkowych dyplomów oraz nagród. 
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ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie  

i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka: 

……………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 

do celów związanych z organizacją i udziałem w konkursie plastycznym pt.: 

„Baranek Wielkanocny”. 

Konkurs organizowany jest przez Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Nutki” 

u babci Ani w Bydgoszczy. Przedszkole będzie administratorem podanych 

danych w ramach konkursu. 

Potwierdzam, że zapoznano mnie z regulaminem konkursu dostępnym w 

przedszkolu, do którego uczęszcza moje dziecko. Wyrażam zgodę na zawarte 

tam zasady dotyczące organizacji konkursu i udziału dziecka. 

 

 

 

Data, ……….2021 r.                                            ………………………………... 

                                                                                   (podpis rodziców/    

opiekunów prawnych )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANE AUTORA PRACY 

 

Imię i nazwisko: 

Wiek:  

Nazwa przedszkola: 

Imię i nazwisko nauczyciela: 

E- mail: 

Nr telefonu: 
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