
 Samorządowe Przedszkole nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie  

Serdecznie zaprasza małych artystów i ich rodziców 

 do udziału w konkursie plastycznym  

 „ Pszczółka Maja i jej przygody” 
Konkurs trwa od 01.06.2021 do 21.06.2021. 

REGULAMIN 

1. Organizator konkursu: 

Samorządowe Przedszkole nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie 

ul. Doktora Józefa Babińskiego 1 – pod przewodnictwem mgr Iwony 

Kargulewicz. 

 

2. Cele konkursu: 

- poszerzanie zainteresowań dzieci literaturą oraz zachęcenie do twórczej 

  działalności plastycznej na podstawie opowiadań Waldemara Bonselsa,  

- rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i wrażliwości estetycznej dzieci,  

- stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci, 

- rozwijanie plastycznych uzdolnień przedszkolaków. 

 

3. Uczestnicy konkursu:  

• Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 

41 im. Zbigniewa Wodeckiego od lat 3 -6  .  

 

4. Zasady uczestnictwa: 

• Drogi RODZICU!!! Zorganizuj zajęcia plastyczne w waszym domu. 

Podczas których, dzieci przygotują ilustrację do przeczytanego przez 

Ciebie (dowolnego) fragmentu opowiadania, ze zbioru opowiadań 

Waldemara Bonselsa „Pszczółka maja i jej przygody”. 

• Wykonaną przez Was pracę plastyczną, dostarcz bądź prześlij drogą 

pocztową lub drogą e- mail  (zdjęcie pracy) na adres placówki : 

Samorządowe Przedszkole nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego 

Ul. Doktora Józefa Babińskiego 1 

30-393 Kraków 

sprzedszkole41@gmail.com 

W terminie do 21.06.2021 r.  

mailto:sprzedszkole41@gmail.com


• W przypadku wysłania pracy drogą mailową gwarancją przyjęcia pracy 

do konkursu jest otrzymanie wiadomości zwrotnej. W przypadku jej 

braku prosimy o kontakt z placówką 

• Każdy uczestnik dostarcza pracę płaską w formie A4 lub A3, technika 

dowolna. 

• Prace przesyłane pocztą należy zabezpieczyć przed zniszczeniem  

i zgnieceniem. 

• Do pracy należy dołączyć metryczkę pracy (załącznik) 

 

5. Kryteria wyboru i oceny pracy: 

Prace będzie oceniać komisja powołana przez koordynatorów konkursu  

w następujących kategoriach wiekowych: 

• kategoria I – 3 - 4 lat, 

• kategoria II – 5 - 6 lat  

Przy ocenie pracy najwyżej punktowana będzie: 

• pomysłowość, kreatywność, 

• zgodność z tematem pracy, 

• samodzielność wykonania pracy, 

• estetyka wykonania pracy. 

 

6. Ogłoszenie wyników: 

• Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się  w Samorządowym Przedszkolu 

nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie.  

7. Postanowienia końcowe: 

• Zebrane prace będą zaprezentowane w naszej placówce w formie 

wystawki pokonkursowej. 

• Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów. 

Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu 

(zał. nr 1). 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela osoba odpowiedzialna  za 

organizację konkursu – nauczyciel, mgr Iwona Kargulewicz. 

 



Załącznik: 

METRYCZKA PRACY 

KONKURS PLASTYCZNY 

„ Pszczółka Maja i jej przygody” 

 
Imię i nazwisko dziecka: 

 

................................................................................................................................. 

 

Wiek dziecka: 

 

................................................................................................................................. 

 

Tytuł ilustrowanego opowiadania 

 

................................................................................................................................. 

 

 

 

Zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu: 

 

 

.……………………………………….                                                                                        

(podpis Rodzica/ prawnego opiekuna dziecka) 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych 

oraz umieszczenie zdjęcia pracy i imienia dziecka na stronie internetowej 

Samorządowego Przedszkola Nr 41 w Krakowie. 

 

 

 

 

                                                            ……………………………………….. 

                                                      (podpis Rodzica/ prawnego opiekuna dziecka) 
 
 


