
         Publiczne Przedszkole Nr 9 

                   w Radomiu 

           ma zaszczyt zaprosić 
dzieci w wieku 3, 4, 5, 6 lat 

do wzięcia udziału w konkursie plastycznym 

,,Najpiękniejsza karta wielkanocna” 

Konkurs odbędzie się drogą on-line  

– poprzez wysłanie zdjęcia pracy – karty wielkanocnej. 

 

Zgłoszenia od 30.03.2020r. (poniedziałek)  do 10.04.2020r. (piątek) 

 

 



REGULAMIN  

WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGONEGO            

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„NAJPIĘKNIEJSZA KARTA WIELKANOCNA” 

1. Organizatorzy konkursu: 

Przedszkole Publiczne Nr 9 

im. E. Szelburg-Zarembiny 

ul. Kalińska 4, 26-600 Radom 

tel.: (048) 365 25 91 

e-mail: pp-9@wp.pl 

2. Terminy: 

 od 30 marca 2020r. do 10.04.2020r. zgłoszenia  prac dzieci do konkursu 

drogą on-line 

 14.04.2020r. (wtorek) ogłoszenie wyników na stronie internetowej 

Przedszkola:  www.pp9.radom.pl 

3. Cele konkursu: 

 kultywowanie wśród dzieci tradycji  Świąt wielkanocnych; 

 pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami 

Wielkanocnymi; 

 rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci; 

 zainteresowanie dzieci różnymi technikami plastycznymi; 

 rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności. 

4. Warunki uczestnictwa: 

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 3 - 6 lat uczęszczające  

do Przedszkola Publicznego Nr 9 w Radomiu. 

 

Uczestnicy konkursu będą oceniani w czterech kategoriach wiekowych: 

 3-latki 

 4-latki 

 5-latki 

 6-latki 



 Zgłoszenia do konkursu można dokonać poprzez wykonanie karty 

wielkanocnej, a następnie przesłanie jednego zdjęcia pracy  

oraz wypełnionego i zeskanowanego Załącznika nr 1 (ostatnia strona)  

na adres e-mailowy konkurswielkanocny@op.pl do godziny 23:59  

w dniu 10.04.2020r. 

 W temacie e-maila prosimy o wpisanie „Najpiękniejsza karta wielkanocna” 

 Nazwa pliku ze zdjęciem powinna zawierać imię i nazwisko dziecka. 

 Każdemu uczestnikowi przy wykonaniu karty wielkanocnej może pomóc 

Rodzic lub opiekun. 

 Prace konkursowe mogą być wykonane dowolnie wybraną płaską techniką 

plastyczną (oprócz wykorzystania elementów sypkich). 

 Oceny prezentacji dokona komisja powołana przez organizatora. 

 Decyzja komisji jest niepodważalna. 

5. Kryteria oceny: 

 walory artystyczne pracy; 

 estetyka wykonania; 

 oryginalność i pomysłowość; 

 zgodność z tematem - nawiązanie do tradycji Świąt wielkanocnych. 

6. Nagrody 

Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów w każdej 

kategorii wiekowej. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania. 

Ogłoszenie wyników odbędzie się na stronie internetowej www.pp9.radom.pl  

dnia 14.04.2020r. 

Po powrocie do Przedszkola proszę o przyniesienie wszystkich prac 

konkursowych do nauczycielki Iwony Kowalczyk (grupa Krasnale) w celu 

stworzenia galerii z pracami dzieci. 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać 

pod nr tel. 516 323 530 

SERDECZNIE ZACHECAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU 

W KONKURSIE I ŻYCZYMY POWODZENIA! 

Organizator konkursu:  mgr Iwona Kowalczyk 

mailto:pp9@radom.pl


Załącznik nr 1 

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………… 

Wiek dziecka: ……………………………………………………………………. 

Grupa, do której dziecko uczęszcza: …………………………………………….. 

 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO (RODZICA) NA PRZETWARZANIE  

I   PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA. 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska 

mojego dziecka ..................................................................  (imię  i  nazwisko  

dziecka) oraz jego wizerunku w zdjęciach i materiałach filmowych  zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r. w związku z udziałem w konkursie plastycznym 

,,Najpiękniejsza Karta Wielkanocna” drogą on-line, na stronie internetowej 

Przedszkola Publicznego Nr  9 im. Ewy Szelburg Zarembiny w Radomiu, we 

wszystkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego 

wynikach. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności 

podania danych oraz, że zostałem/am poinformowany/na o prawie wglądu                 

do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.” 

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

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica) 


