
Konkurs Plastyczny 

„Ozdoby wielkanocne”  
 

1. Organizator:  

Przedszkole Samorządowe w Koleczkowie  

 ul. Wejherowska 24, 84-207 Koleczkowo  

 Email: sekretariat@zspkoleczkowo.pl   

 Tel.: (58) 676 01 08 

2. Cele konkursu:  

 a. Propagowanie pięknej tradycji wielkanocnej.  

 b. Promowanie kreatywności i aktywności twórczej.  

 c. Zachęcanie do samodzielnego i kreatywnego wykonania ozdób 

      świątecznych. 

3. Zasady konkursu:  

 a.  Prace konkursowe powinny zostać wykonane według     

                   następujących zasad:  

 Format przestrzenny: wielkość bez ograniczeń  

 Technika: dowolna (różnorodne masy plastyczne, ceramika, 

szyte z materiałów), może być mieszana. 

 Ozdoba powinna stać bez podpierania, dozwolona jest także 

forma wisząca.                       

b. Z każdej grupy przedszkolnej można dostarczyć dowolną ilość    

              prac. 

         c. Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

4. Prace nie będą zwracane uczestnikom-przechodzą na własność 

organizatora.  

5. Każdy uczestnik zgłasza jedną pracę z następującymi informacjami 

(kartkę ze sztywnego papieru należy przywiązać do ozdoby):                

Imię, nazwisko, grupa przedszkolna. 

 

Ponadto należy wypełnić 2 załączniki:  

Załącznik nr 1 karta zgłoszeniowa uczestnika,  

Załącznik nr 2 Oświadczenie. 



Terminy i warunki uczestnictwa:  

 

1. Do 31 marca 2023r. - dostarczenie pracy na adres przedszkola/swojej 

grupy przedszkolnej/koordynatorów konkursu.  

2. Dnia 5 kwietnia 2023r. - opublikowanie wyników na stronie 

internetowej przedszkola www.zspkoleczkowo.pl  

3. Ocena i nagrody  

1. Powołane przez koordynatorów jury oceni prace, biorąc pod uwagę:  

 zgodność tematyki i techniki wykonania pracy,  

 pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu,  

 dotrzymanie terminowości złożenia pracy, 

 walory artystyczne i estetykę pracy.  

4. Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz 

organizatora prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy w celach 

związanych z konkursem, w tym promujących konkurs oraz wyrażaniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art.6 ust.1) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                         

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L 119                 

z 2016 r ). Kontakt z Inspektorem ochrony danych, email: iodo@sp89.pl.  

Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji               

i przeprowadzenia konkursu.  

Nadesłanie prac z kartkami informacyjnymi jest jednoznaczne                           

z akceptacją regulaminu.  

Prace bez informacji o autorze lub z informacją nieczytelną, nie wezmą 

udziału w konkursie. Nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni od 

koordynatorów konkursu przechodzą do puli nagród w następnej edycji 

konkursu.  

 

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają jego koordynatorzy. 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszeniowa uczestnika 

konkursu plastycznego 

„Ozdoby wielkanocne” 

 

 

1. Imię i nazwisko autora ……………………………………………………………………………………………………… 

2. Pełna nazwa przedszkola z adresem …………………………………..............…………. 

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

3. Nazwa grupy przedszkolnej uczestnika…………………………………………………………. 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu: 

Zgłaszając (dziecko/wychowanka) do konkursu plastycznego „Ozdoby 

wielkanocne” oświadczam, że: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych 

(mojego dziecka/wychowanka) w celu przeprowadzenia i promocji 

konkursu (w tym publikacja wizerunku laureata na stronie internetowej 

Przedszkola Samorządowego w Koleczkowie)”. 

 

 

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

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Uwaga: Do prawidłowego zgłoszenia prac na konkurs, niezbędne jest podpisanie 

oświadczenia. 

 

 


