
                                                                  Przedszkole nr 429 

Oddziały zamiejscowe 

ul Marywilska 65 

Konkurs „ Najciekawsza świąteczna kartka” 

 

 Cele konkursu: 

 rozwijanie wrażliwości i umiejętności twórczej, 

 wzbogacanie wiedzy na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia, 

 rozwijanie sprawności manualnej i motoryki małej dziecka, 

Regulamin konkursu: 

 Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie dzieci z rodzicami uczęszczające do 
przedszkola   

 Praca powinna być wykonana  przez dziecko z pomocą rodzica. 

  Prace wykonane dowolną techniką i formatem 

 Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość,  dobór materiałów, 
zwrócenie uwagi na szczegóły. 

 Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę przyklejoną z tyłu  pracy : 
-  imię i nazwisko dziecka, wiek, 
-  nazwa grupy  

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i 

zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestników. 

 Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie w celu 

jego realizacji i doręczenia nagród zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o 

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

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie oświadczenia  (załącznik) 
 i dołączenie go do pracy, 

 Prace przechodzą na własność przedszkola 

 Autorzy nagrodzonych prac otrzymują nagrody i dyplomy, które zostaną przekazane  
najpóźniej w dniu 22.12.2020r. 

 Podziękowania i dyplomy otrzymają wyłącznie laureaci. 

Dodatkowe informacje: 

1. Termin przynoszenia prac 18.12.2020r. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  22.12.2020r. 

Prace należy przynosić do przedszkola. 
Organizator: 
Dominika Dąbrowska, Aldona Postek, Dominika Tutak- Korzeniewska                                                                                                                                                                                            



Załącznik  regulaminu 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie świątecznym   

„Najciekawsza kartka świąteczna” 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………….... 

w konkursie plastycznym „Najciekawsza świąteczna kartka”” organizowanym przez  

Przedszkole nr 429 , oddziały zamiejscowe , ul Marywilska 65 oraz na publikację danych 

osobowych dziecka ( imię i nazwisko) na potrzeby konkursu na stronie przedszkola : 

www.przedszkole429.pl 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego 

dziecka    ( imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000). 

…………………………………………………………… 

Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 


