
Regulamin konkursu plastycznego: „Kartka Bożonarodzeniowa” 

 

Konkurs organizowany jest dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego 

„Bajka” we Frydku – oddział zamiejscowy w Gilowicach  

Cele Konkursu: 

1. Rozwijanie uzdolnień manualnych i wrażliwości artystycznej dzieci. 

2. Pobudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci. 

3. Wzbogacenie warsztatu plastycznego i umiejętności łączenia różnorodnych form i technik 

plastycznych. 

4. Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia 

Organizatorzy Konkursu: 

1. Organizatorem Konkursu jest wychowawca grupy „Motylki” -  Teresa Stokłosa 

Regulamin konkursu: 

1.  Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Gilowicach. 

2. Temat konkursu: „Kartka Bożonarodzeniowa”. 

3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie kartki Bożonarodzeniowej w formacie 15x21 

(kartka A4 złożona na pół - najlepiej, aby kartka była z bloku technicznego) z wykorzystaniem 

różnych materiałów, tworzyw i mas plastycznych (gazet, tkanin, bibuły, plasteliny itp.), 

naklejonych na kartę i połączonych z tradycyjnymi technikami plastycznymi (np. malowanie 

farbami, rysowanie kredkami). Kartka nie może zawierać życzeń, ani zostać wypełniona  

w środku (dzieci ozdabiają tylko pierwszą stronę). Technika wykonania – dowolna.  

Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową.  

4. Każda praca powinna być złożona w foliowej koszulce z dodatkową kartką zawierającą imię 

i nazwisko dziecka. 

5. Ostateczny termin dostarczenia prac upływa dnia 10.12.2021 r. 



6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 16.12.2021 r. Organizator 

zastrzega sobie prawo do ogłoszenia wyników w późniejszym terminie. 

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych nagrodzonych osób oraz publikację prac (wyrażenie zgody na publikowanie danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 

r., poz.922). 

8. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo 

do wykorzystania nadesłanych prac w celu promocji konkursu i placówki. Prace konkursowe 

zostaną przekazane wychowankom Domu Dziecka w Pszczynie (Centrum Wsparcia Dziecka i 

Rodziny „Przystań” 43-200 Pszczyna ul. Wiśniowa 2A) 

Zasady przyznawania nagród: 

1. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 

2. Do oceny prac będą brane pod uwagę kryteria: zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka 

pracy, kreatywność w wykorzystaniu i łączeniu różnych technik. 

3. Listę zwycięzców Organizator umieści na stronie internetowej przedszkola  

http://www.przedszkole-frydek.pl/ 

4. Termin i miejsce wręczenia nagród będzie podany w osobnej informacji. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!! 


