
„STOP  WIRUSOWI” 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

 

I. Cele konkursu 

-ukazanie wartości jaką jest zdrowie w życiu człowieka 

-podkreślenie znaczenia higieny dla zachowania zdrowia w dobie 

pandemii 

-kształtowanie nawyków sprzyjającym zdrowiu 

-kształtowanie kreatywności i pomysłowości 

-rozwijanie predyspozycji i uzdolnień plastycznych 

II. Regulamin 

1.Regulamin adresowany jest dla dzieci 3-7 lat. 

2.Konkurs trwa do 30.X.2020. 

3.Prace należy składać osobiście w Przedszkolu nr 63 w Lublinie lub przesłać na 

adres 

Przedszkole nr63 

ul. Szmaragdowa 22 

20-570 Lublin 

  4.Technika pracy : dowolna, płaska 

  5. Format pracy: A4, A3 

 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie   wypełnionej zgody 

rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie (w załączeniu) 

7.Każda praca może mieć tylko jednego nauczyciela, pod kierunkiem  którego 

została wykonana 

8. Praca powinna być zaopatrzona w umieszczoną na odwrocie metryczkę 

zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek dziecka, imię i nazwisko nauczyciela 

pod kierunkiem którego praca została przygotowana, adres przedszkola, e-mail 

nauczyciela lub przedszkola 

9. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

*3-4 lat 

*5-7 lat 



Prace konkursowe będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami 

*zgodność z tematem i założeniami konkursu 

*samodzielność 

*estetyka – przejrzyste i czytelne przesłanie 

*inwencja i pomysłowość podejścia do tematu 

10.Rostrzygnięcie konkursu nastąpi po 30.X.2021. 

11.Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w galerii na terenie przedszkola nr 

63 w Lublinie. Prace przechodzą na własność organizatora.  

12.Wszyscy uczestnicy i nauczyciele otrzymają pamiątkowe dyplomy, laureaci 

drobne upominki. 

13.Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu oraz opiekunów. 

14.Opiekunowie uczestników konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie prac 

konkursowych w celu wykonania wystawy w holu przedszkola oraz 

zamieszczeniu zdjęć prac na stronie internetowej przedszkola. 

Serdecznie zapraszamy 

Osoby odpowiedzialne za konkurs: 

mgr Ewelina Sobera 

mgr Joanna Zielonka 

 

Kontakt 

Przedszkole nr 63 w Lublinie 

ul. Szmaragdowa 22 

Tel.81 466 49 56 

mail:p63 @lublin.eu 

 

 

 



Oświadczenie Rodzica/ Opiekuna Prawnego 

 

Oświadczenie zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 929 z 

późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka 

 

 

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

                      (imię i nazwisko dziecka) 

  

W międzyprzedszkolnym  konkursie plastycznym 

„STOP WIRUSOWI” 

Organizowanym przez Przedszkole nr 63 w Lublinie 

oraz na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

zawartych w metryczce umieszczonej na pracy. 

Administratorem danych jest Przedszkole nr 63 w Lublinie 

 ul. Szmaragdowa 22 

Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych danych oraz ich 

poprawiania.  

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczetnitwa w 

konkursie. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z 

późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na wykorzystywanie pracy 

konkursowej mojego dziecka w wystawie w holu przedszkola oraz 

zamieszczeniu zdjęć prac na stronie internetowej przedszkola. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję regulamin 

konkursu. 

 

 

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

data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

 

 



 

 

 


