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Z aprasza do udziału  w  
III O gólnopolskim  konkursie plastycznym  
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Cele konkursu;  

- uwrażliwianie na piękno wiosennego krajobrazu 

- rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych dzieci 

- zachęcanie do obserwacji przyrody 

- promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka 

- promowanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci 

  

Regulamin konkursu; 

 

1. Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku 3-6 lat 

2. Prace plastyczne wykonane dowolną techniką ( bez materiałów sypkich) na dowolnym 

formacie. 

3. Ilość nadesłanych prac  z jednej placówki to max 3 

4. Prace należy opatrzyć metryczką z tyłu pracy ; 

- imię nazwisko dziecka, - wiek dziecka - adres przedszkola , numer telefonu, e-mail przedszkola  

- imię i nazwisko opiekuna,  e-mail 

5. Oceny dokona powołane przez organizatora  jury                                                                                                       

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkolnej  zsrusko.pl  oraz na stronie 

www.blizejprzedszkola.pl/konkursy  , nie później niż do  30 maja 2020 

7. Wszystkie nadesłane prace zostaną wyeksponowane w budynku przedszkola oraz w formie 

fotogalerii na stronie internetowej przedszkola zsrusko.pl  oraz na grupie facebook  

Przedszkolaki.z.Ruskiej.Paki 

8. Dyplomy oraz upominki dla laureatów zostaną przesłane pocztą do końca maja 2020 

9. Osoby przygotowujące dzieci do konkursu oraz dzieci biorące udział w konkursie otrzymają 

podziękowania w formie elektronicznej na podany adres e-mail. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania prac dzieci w celu promocji konkursu i placówki.                                         

Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora  

11. Zgłoszone do konkursu prace powinny mieć wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych (załącznik nr 1). Prace bez wypełnionej zgody nie będą oceniane. 

Prace nale ży nadesła ć do 15 maja 2020 na adres ;   
                                         

Publiczne Przedszkole w Rusku  

Ul.Szkolna 29 

63-233 Rusko 

Kontakt;     zs_rusko@post.pl  tel. 62 740 02 65 

                        Arleta Andrzejczak,   zs_arandrzejczak@wp.pl                                                                                                      

                        Natalia Grobelna,   

                        Agata Kuszyńska                                                                                                                                                            
                              

 



 

 

ZAŁĄZNIK 1 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

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

w Ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Żyj z przyrodą w zgodzie’’                      
organizowanego przez Publiczne Przedszkole w Rusku  oraz na publikację  na potrzeby                                                      

konkursu danych osobowych dziecka  

Wyrażam także  zgodę na publikację pracy plastycznej mojego dziecka na stronie 

internetowej placówki (organizatora) i na www.bliżejprzedszkola.pl wraz z podaniem 

jego imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola.  

  

  

                ……………………………………………………………………… 

                     Data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna 
 

 


