
REGULAMIN 
MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO 

KONKURSU 
   

  

 

 
„Piękna nasza Polska cała” 

 
 

 

 

 

Konkurs adresowany jest do dzieci sześcioletnich z 

przedszkoli Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

  

 

Konkurs realizowany w ramach międzynarodowego projektu „Piękna nasza 

Polska cała” 

 

 
 

1. ORGANIZATORZY:   

Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej w Warszawie   

 CELE KONKURSU: 

 Rozwijanie zainteresowań historią Polski. 

 Pogłębianie wiedzy na temat polskich tradycji i zwyczajów. 



 Zdobywanie wiedzy o polskich regionach i miastach. 

 Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki. 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz dostarczenie bogatych przeżyć artystycznych. 

 ZGŁOSZENIA DO KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA 

 W konkursie uczestniczą dzieci 6- letnie.   

 Przedszkole może zgłosić jedną pracę. 

 Praca plastyczna płaska powinna być wykonana w formacie A3 lub A4, dowolną techniką. 

 Pracę wykonuje zespół dzieci (max.4 ). 

 Każda praca powinna zawierać metryczkę  (temat pracy, nazwę grupy, numer przedszkola, 

nazwiska nauczycieli, adres e-mail do nauczyciela koordynującego pracę).   

 Warunkiem uczestnictwa przedszkola w konkursie jest pisemne zgłoszenie e-mail lub pocztą 

(karta zgłoszenia w załączniku) do dnia 30.09.2018 na adres: 

Konkurs – „Piękna nasza Polska cała” 

 

karolina.kwiatkowska.p214@gmail.com lub 

 

Przedszkole 214 im. Janiny Krzemińskiej 

ul. Czumy 6, 01-355 Warszawa 

 

 

 

 

 

PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs składa się z  dwóch etapów: 

Etap pierwszy – 19.10.2018 

 Dzieci wraz z nauczycielkami wykonują pracę plastyczną pt. „Piękna nasza Polska 

cała”. 

 Prace konkursowe należy dostarczyć do Przedszkola 214 im. Janiny Krzemińskiej do 

mailto:karolina.kwiatkowska.p214@gmail.com


dnia 19.10.2018r. 

Etap drugi – 6 i 7.11.2018, od godz. 10.00 

 Wystawa prac konkursowych. 

 Powitanie gości. 

 Quiz podróżnika „Quiz małego patrioty”- zabawa dla zespołów dzieci z przedszkoli 

biorących udział w konkursie. 

 Wręczenie nagród i dyplomów.                                          

 Poczęstunek. 

USTALENIA KOŃCOWE 

 Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej przedszkola 

www.p214.pl oraz na stronie www.blizejprzedszkola.pl. 

 Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora. 

 Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku dziecka na 

potrzeby konkursu (załącznik). 

 Koordynator konkursu – Karolina Kwiatkowska tel. 608-600-962 

(karolina.kwiatkowska.p214@gmail.com) 

 Organizatorzy: 

Karolina Kwiatkowska 

Agata Rojek-Mróz 

Katarzyna Andrychowska 

  

               

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

http://www.p214.pl/
mailto:karolina.kwiatkowska.p214@gmail.com


 

  

Przedszkole: …………………………………………… 

  

Grupa: ……………………………………………… 

  

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego grupę: 

1. ……………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………. 

  

Dane koordynatora przedszkola do kontaktu:  

Imię i nazwisko: 

…………………………………………………………………. 

 Numer telefonu: 

…………………………………………………………………. 

 Adres e-mail: 

…………………………………………………………………… 

 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ 

DZIECKA W KONKURSIE „Piękna nasza Polska cała” 

organizowanym przez Przedszkole nr 214 im.Janiny Krzemińskiej 



w Warszawie 

  

  

  

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka   

  

……………………………………………………………………………. 

i przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby konkursu 

„Piękna nasza Polska cała” organizowanego przez Przedszkole 214 im. Janiny 

Krzemińskiej w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 o ochronie danych osobowych). 

Zgoda może być wycofana w każdej czasie przez rodzica. 

 

Wyrażam zgodę na wielokrotne nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko 

pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 

  

  

  

…………………………         …………………………… 

(miejscowość i data)          (podpis opiekuna prawnego) 

  

  

  

  

  
 


