
 

Domowe Przedszkole przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach, 

zaprasza wszystkie Przedszkola z Naszej Gminy do wzięcia udziału w konkursie 

plastycznym pt. „Pocztówka z mojego regionu” .  

Ideą konkursu jest rozbudzanie zainteresowań kulturą, tradycjami i walorami 

przyrodniczymi własnego regionu oraz zaprezentowanie walorów swojej miejscowości, 

ciekawych obiektów, zabytków architektury, zwyczajów. 

 

CELE KONKURSU 

- Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej. 

- Rozbudzanie zainteresowań kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi własnego 

regionu.  

- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych, 

promowanie młodych talentów. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Domowe Przedszkole przy ZSO w Słomnikach. 

2. Konkurs rozpoczyna się 12.10.2020 r. i trwać będzie do 13.11.2019 r.  

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Pocztówka z mojego regionu”. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do Przedszkoli 

znajdujących się na terenie Gminy Słomniki. 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Prace należy przygotować w formie pocztówki o wymiarach 16 cm x 23 cm 

(format A5), technika wykonania jest dowolna. 

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez 

dziecko pod kierunkiem rodzica. 

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową. 

4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu. 

5. Praca powinna być opisana według wzoru:  

 Tytuł pracy;  

 Imię i nazwisko autora oraz wiek;  



 Imię i nazwisko nauczyciela koordynującego;  

 Adres placówki, telefon kontaktowy, adres e – mail. 

7. Prace należy nadesłać do siedziby przedszkola do dnia 13 listopada 2020. Decyduje 

data stempla pocztowego. 

DOMOWE PRZEDSZKOLE przy ZSO w Słomnikach 

ul. Jana Pawła II 2 

32-090 Słomniki 

Z dopiskiem „Pocztówka z mojego regionu”. 

8. Koordynator konkursu: Katarzyna Karnia  

Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Jury powołane przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac 

laureatów konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory 

artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej naszego przedszkola a także 

portalu społecznościowym 18 listopada 2020. 

4. Zasady nagradzania: 

a) prace nagradzane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

 3 – 4 latki 

 5 – 6 latki 

b) w każdej kategorii Komisja przyzna 3 miejsca (od I do III) i jedno wyróżnienie, 

c) wszyscy autorzy prac otrzymają dyplomy, 

c) nauczyciele koordynujący otrzymują podziękowania. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do 

nich na rzecz Organizatora. 

2.  Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na 

publikację danych osobowych podczas wystawy prac w Domowym Przedszkolu jak 

również na stronie internetowej przedszkole.zsoslomniki.pl i portalu 

społecznościowym Domowego Przedszkola. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 



4. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają 

zwrotowi. 

5. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie  przedszkole.zsoslomniki.pl 

i portalu społecznościowym przedszkola. 

 

 


