
 



 

Przedszkole nr 429 w Warszawie 

serdecznie zaprasza do udziału w dzielnicowym konkursie plastycznym 

pt. „Bajkowa Maska Karnawałowa” 

 

Cele konkursu: 

· pielęgnowanie tradycji karnawałowych, 

· zaciekawienie literaturą, popularnymi bajkami i baśniami dla dzieci, 

· wzbogacenie i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych, 

· rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci, 

· prezentacja twórczości plastycznej dzieci. 

Regulamin: 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 429.  

2. Konkurs jest skierowany do dzieci z przedszkoli publicznych na terenie dzielnicy Białołęka. 

3. Prace będą oceniane, przez specjalnie powołane w tym celu jury, w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki i 

5-6 latki. 

4. Format prac: dowolny. 

5. Technika prac: dowolna. 

6. Prace maksymalnie po 2 z placówki w każdej kategorii wiekowej. Każda praca powinna być opatrzona 

metryczką z tyłu pracy (imię, nazwisko i wiek dziecka, nazwa i adres przedszkola,       imię i nazwisko opiekuna 

dziecka). 

7. Prace będą oceniane pod względem: samodzielności, pomysłowości i oryginalności. 

8. Prace na konkurs prosimy złożyć do dnia 14 lutego 2020 r. w siedzibie przedszkola lub nadesłać pocztą (na 

koszt nadsyłającego, decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Bajkowa Maska 

Karnawałowa” na adres:  

Przedszkole nr 429, 

ul. Skarbka z Gór 9A, 

03-287 Warszawa. 

9. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 18 lutego 2020r. na stronie przedszkola: 

http://przedszkole429.pl.  

10. Laureaci o wynikach konkursu, a także o terminie wręczenia nagród autorom zwycięskich prac zostaną 

poinformowani telefonicznie lub e-mailem 

11. Przewidziane są trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii (3-4 latki i 5-6 latki). Autorzy zwycięskich prac 

otrzymają nagrody, a pozostali uczestnicy dyplomy. 

12. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. 



13. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa z prac biorących udział w 

konkursie. 

14. Do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do regulaminu). 

15. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 22/300 28 73 wew. 101 lub 105. 

Osoby odpowiedzialne: Ewa Strandziewicz, Malwina Malejki, Monika Sieńkowska, Aleksandra Koźmińska. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka 

 

w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w Dzielnicowym Konkursie Plastycznym pt. „Bajkowa Maska Karnawałowa” 

organizowanym przez Przedszkole nr 429 w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2019.0.1781). Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

 

…………………………………………………………... 
(data, podpis rodzica) 

 

 

 

 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z uczestnictwem w Dzielnicowym Konkursie Plastycznym  pt. ”Bajkowa Maska Karnawałowa” wyrażam 

zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka tj. pracy plastycznej wykonanej przez dziecko wraz z: 

imieniem, nazwiskiem, wiekiem dziecka, danymi adresowymi przedszkola oraz informacji o laureatach konkursu na 

stronie internetowej Przedszkola nr 429, a także wystawie pokonkursowej na terenie Przedszkola nr 429, zgodnie z 

ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.0.1231). 

 

 

…………………………………………………………... 
(data, podpis rodzica) 

  



 


