
Załącznik nr 1 

 

   Gminny konkurs plastyczno-techniczny  

,,Zaczarowane święta" dla Przedszkoli i klas,,0". 

 

Regulamin konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe nr 1  

w  Wieliszewie. 

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.12.2022r.  i  trwać  będzie do 15.12.2022r. 

3. Tematem  prac konkursowych są Symbole Świąt Bożego Narodzenia. 

4. W konkursie mogą brać udział dzieci z Przedszkoli i Oddziałów ,,0"  

z  terenu  gminy  Wieliszew.  

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Praca konkursowa wykonana techniką dowolną. 

2. Prace można zgłaszać w kategorii:  prace przestrzenne oraz kartki świąteczne. 

3. Każdy uczestnik może wykonać  maksymalnie  dwie  prace. 

4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące dane: imię i 

nazwisko, adres placówki zgłaszającej pracę, wiek autora,  

imię  i  nazwisko  opiekuna  wraz  z  numerem  telefonu. 

5. Oceny  prac  dokona  komisja  powołana  przez  Organizatora  konkursu. 

6. Prace należy składać najpóźniej do dnia 15.12.2022r. do Przedszkola 

Samorządowego  nr  1  w  Wieliszewie.  

7. Koordynatorzy konkursu: Beata Giszczak, Joanna Zając 

 

 



Wyniku  konkursu  i  nagrody: 

1. Komisja powołana przez Organizatora konkursu wyłoni spośród przekazanych prac 

laureatów konkursu: 

• miejsce I - III oraz wyróżnienia 

2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty  

do wykonania pracy. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi na profilu facebook naszego przedszkola oraz na stronie 

www.ps1.wieliszew.pl  dnia 19.12.2022r.  

4. Odbiór nagród uwarunkowany będzie sytuacją epidemiczną panującą  

w kraju. O możliwości odbioru nagrody uczestnicy konkursu zostaną poinformowani  

telefonicznie  lub  e-mailowo.  

5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału  

w konkursie.  

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępnione podmiotom trzecim.  

 Uwagi: 

1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie zdjęć prac  

na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego nr 1 w Wieliszewie. 

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania  

kartek świątecznych zgłoszonych na konkurs przy realizacji zadań z projektów 

realizowanych w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Wieliszewie.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ps1.wieliszew.pl/


Załącznik nr 2 

 

Metryczka do konkursu plastyczno – technicznego „ZACZAROWANE ŚWIĘTA” 

 

imię i nazwisko autora pracy 

 

 

adres placówki zgłaszającej pracę 

 

 

wiek autora 

 

 

imię  i  nazwisko  opiekuna  wraz   

z  numerem  telefonu 

 

 


