
REGULAMIN 
 KONKURSU PLASTYCZNEGO  

Organizatorzy konkursu:  
 

Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli – SMUL – 
w Pniewach 

Przedszkole nr 142 w Poznaniu 
 

Cele konkursu: 
 kultywowanie polskich tradycji związanych z świętami wielkanocnymi 
 propagowanie rodzinnego i aktywnego świętowania 
 zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej 
 rozwijanie wyobraźni, kreatywności i inwencji twórczej dziecka 
 
Tytuł konkursu:  
 

„W pogoni za wielkanocnym zajączkiem” 
 

Co wykonujemy: 
 prace o tematyce związanej ze świętami wielkanocnymi 
 prace w formie płaskiej (w formacie A4), półprzestrzennej lub przestrzennej  
 technika dowolna 

Do pracy należy dołączyć metryczkę oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
(załącznik nr 1) 
Ocena prac: 
 Prace będą oceniane w 2 kategoriach: 
 dzieci przedszkolne (dzieci 3-6 lat) 
 uczniowie klas 1-3 (7-9 lat) 
Kryteria oceny: 
 zgodność tematyczna 
 estetyka wykonania 
 pomysłowość 
Nagrody: 
 Zapewniamy: 
 nagrody rzeczowe i dyplomy dla miejsc 1-3 
 
Dostarczanie prac: 
Poznań - Przedszkole nr 142, ul. Marcina Rożka 9, 60-465 Poznań 
Pniewy – Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK, ul. św. U. Ledóchowskiej 1, 62-045 Pniewy 
Termin: Prace dostarczamy osobom odpowiedzialnym do czwartku 11  kwietnia  2019 r. 
 
Wystawa prac konkursowych :  
W dniu 22.04.2019 r. - Wielkanocny Poniedziałek – w trakcie trwania piątej edycji Biegu  
Św. Urszuli w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Dąbrowa k. Pniew.  
Po zakończeniu wystawy konkursowej autorzy będą mogli zabrać swoje prace.  
Prace nieodebrane w dniu 22.04.19 r. nie będą zwracane autorom.  
 
Ogłoszenie wyników:  
 Wręczenie nagród odbędzie się 22.04. 19 r.  podczas V Biegu św. Urszuli 
Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Przedszkola nr 142 w Poznaniu  
i stronach SMUL i Biegu Św. Urszuli 
 
Osoby odpowiedzialne: 
Małgorzata Mediger, tel.  883 771 522  (Poznań) 
Alina Odważna, tel. 665 755 737  (Poznań) 

     Elwira Wachowiak, tel. 886 075 201   (Pniewy)   

 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 



      
Załącznik nr 1 

       do Regulaminu konkursu plastycznego  
             „W pogoni za wielkanocnym zajączkiem” 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia  
do udziału w konkursie plastycznym 

 pt. „W pogoni za wielkanocnym zajączkiem” 
 

 

Imię i Nazwisko  

autora pracy 
 

Wiek dziecka  
Nazwa przedszkola/ 

szkoły 
 

 

 

*Proszę wypełnić drukowanymi literami 
 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka 
dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko, przedszkole/szkoła, grupa 
wiekowa – na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1). 
 

 
Oświadczam, że: 
 
1. Zapoznałam(em) się z Regulaminem  konkursu plastycznego „W pogoni za wielkanocnym 
zajączkiem” organizowanego przez Przedszkole nr 142 w Poznaniu i Stowarzyszenie 
Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli  w Pniewach i wyrażam zgodę na 
 
udział mojego dziecka (imię i nazwisko)     ........................................................................... 
 
2.   Złożoną na konkurs pracę moje dziecko wykonało osobiście. 
 
 
 
 
 
 
____________________     ____________________ 

Data              Podpis 


