Samorządowe Przedszkole nr 41
im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie
zaprasza małych artystów do udziału
w konkursie plastycznym „Moja najpiękniejsza pisanka ”
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie związanym ze zwyczajami wielkanocnymi

Regulamin konkursu plastycznego
Cele konkursu:
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze świętami
Wielkanocnymi oraz rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci przez
poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.
Zadanie:
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej płaskiej przedstawiającej
najpiękniejsza pisankę i dostarczenie jej do Pani Moniki Sadowskiej sala nr 6.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne.
2. Prace należy wykonać w formacie A4 lub A3, dowolną, płaską techniką plastyczną.
3. Kryteria oceny:
• samodzielność wykonania pracy
• własna interpretacja tematu
• zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu
• estetyka i walory artystyczne
4. Dziecko może wykonać tylko 1 pracę plastyczną
5. Dostarczone prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
• dzieci 3-4 letnie
• 5-6 letnie.
6. Prace plastyczne należy dostarczyć do dnia 31.03.2021 r. do Pani Moniki Sadowskiej sala
nr 6
7. Na odwrocie pracy należy podać imię i nazwisko oraz wiek autora pracy.
8. Każdy uczestnik dostarcza wypełnioną metryczkę pracy zamieszczoną w załączniku.
Postanowienia końcowe:
•
•

Zdjęcia wszystkich prac zostaną umieszczone na stronie internetowej naszego
Przedszkola
Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez Organizatora.

•
•
•

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celach konkursowych oraz umieszczeniem zdjęć prac i imion
dzieci na stronie naszego Przedszkola.
Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana w dniu 23.04.2021 r.
na stronie Przedszkola.
Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Organizator i dane kontaktowe:
Samorządowe Przedszkole nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie
ul. Babińskiego 1
30-393 Kraków
Tel. 12 395 75 01
Nauczyciel koordynujący:
Monika Sadowska
Nauczyciel wspomagający:
Anna Hończak-Dziubina

Załącznik:
METRYCZKA PRACY
KONKURS PLASTYCZNY
„MOJA NAJPIĘKNIEJSZA Pisanka”
Nazwa, adres placówki:
.................................................................................................................................
Numer telefonu placówki:
.................................................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka:
.................................................................................................................................
Wiek dziecka:
.................................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem powstała praca:
.................................................................................................................................

Zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu:

.……………………………………….
(podpis nauczyciela)

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych oraz
umieszczenie zdjęcia pracy i imienia dziecka na stronie internetowej Samorządowego
Przedszkola Nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie.

………………………………………..
(podpis Rodzica/ opiekuna
prawnego)

