
GMINNY KONKURS PLASTYCZNY 

„NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Domowe Przedszkole                               

przy ZSO w Słomnikach. 

 

2. Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym.  

 

3. Cele konkursu: 

- pobudzanie twórczej aktywności dzieci, 

- rozwijanie zdolności manualnych,  

- podtrzymywanie tradycji wykonywania własnoręcznych ozdób 

wielkanocnych,  

- pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami 

Wielkanocnymi.  

 

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolnej ozdoby wielkanocnej 

(pisanki, koszyczki, kurczaki, zajączki, baranki). Technika wykonania prac 

dowolna, forma – przestrzenna.  

 

5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 
 

- 3 – 4 latki, 

- 5 – 6 latki.  

 

6. Uczestnicy zgłaszają tylko jedną pracę do konkursu. Każda praca musi 

zawierać dane autora (imię, nazwisko, wiek), nazwa i adres przedszkola 

oraz imię i nazwisko opiekuna. Prace konkursowe należy dostarczyć do 

sekretariatu ZSO w Słomnikach, ul. Jana Pawła II 2, do dnia: 22 marca 

2021 roku.  

 

7. Konkursowe Jury będzie oceniać samodzielny wkład dziecka w 

wykonanie pracy, estetykę wykonania, oryginalność pomysłu i ogólny 

wyraz artystyczny. 

 



8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 marca 2021r. Informacja                        

o wynikach zostanie umieszczona na Facebooku Domowego Przedszkola, 

a także na stronie internetowej przedszkola 

www.przedszkole.zsoslomniki.pl.  

 

 

9. Ozdoba wielkanocna zgłoszona do konkursu przechodzi na własność 

Organizatora, który zastrzega sobie prawo dysponowania nadesłanymi 

pracami.   

 

10. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci – nagrody 

rzeczowe, które zostaną dostarczone do placówek. 

 

11. Postanowienia końcowe: 

- Zgłoszenie ozdób do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw 

autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83). 

- Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie 

swoich danych osobowych przez Organizatora, w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach 

publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.  

- Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych 

oraz ich weryfikacji.  

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie 

prac. 

Życzymy powodzenia!  

 

 

 

 

http://www.przedszkole.zsoslomniki.pl/

