
REGULAMIN MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO 

„WITAJCIE W BRZECHWOLANDII” 

Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 7 przy Zespole Szkolno - Przedszkolny nr 1
w Stargardzie.

I. CELE KONKURSU:

• Zachęcanie  do  czytania i  poznawania  najpiękniejszych  bajek,  wierszy  i  utworów Jana
Brzechwy.

• Rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz ćwiczenie sprawności manualnej.
• Zachęcanie do aktywności plastycznej jako formy ekspresji dziecka.
• Promowanie talentów dzieci.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6 lat uczęszczających do przedszkoli oraz
oddziałów przedszkolnych w szkołach w Stargardzie.

• W Konkursie mogą uczestniczyć nie więcej niż 2 osoby z każdego przedszkola/ szkoły.
• Zgłoszenia  na  karcie  wg  załączonego  wzoru  należy  dostarczyć  lub  przesłać  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r. na adres:

Przedszkole Miejskie nr 7
ul. Twardowskiego 2
73-110 Stargard

lub

na adres e-mail placówki: filia@sp6stargard.net

w tytule Zgłoszenie – konkurs plastyczny – „Witajcie w Brzechwolandii ”

• Udział  w  Konkursie  jest  równoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  na  publikację  danych
osobowych  oraz  do  prezentacji  zdjęć  zwycięskich  prac  plastycznych  na  stronie
internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Stargardzie:
https://sp6stargard.edupage.org/.
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III. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

Konkurs plastyczny „Witajcie w Brzechwolandii” zostanie przeprowadzony w dniu 9 maja 2022
r. o godz. 9.30 w sali gimnastycznej, w budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Stargardzie przy
ulicy Twardowskiego 2.

IV. ZADANIE KONKURSOWE

• Zadaniem  konkursowym  będzie zaprojektowanie  i  wykonanie  ilustracji  do  jednego  
z wymienionych wierszy Jana Brzechwy: „Na straganie”, „Kaczka Dziwaczka”, „ZOO”
- wyłonionego w drodze losowania w dniu konkursu.

• Prace mają mieć charakter indywidualny, a nie zbiorowy.
• Format pracy plastycznej – A4.
• Dzieci wykonują pracę konkursową wyłącznie za pomocą techniki rysunkowo-graficznej

przy użyciu wybranego przez siebie rodzaju kredek. 
• Organizator Konkursu zapewnia arkusze papieru oraz kredki, jednak Uczestnik Konkursu

może być wyposażony we własne kredki.
• Na przygotowanie pracy plastycznej przeznaczone będzie 45 minut.

V. KRYTERIUM OCENY PRAC

Oceniając prace Jury będzie brało pod uwagę:
• zgodność z tematem, ciekawą interpretację wiersza,
• pomysłowość i inwencję twórczą,
• walory artystyczne i estetyczne.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

• Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 09.05.2022 r. po 15 minutowej naradzie Jury.
• Jury przyzna: 3 nagrody, 3 wyróżnienia oraz nagrodę publiczności.
• Organizator  zapewnia  laureatom  i  osobom  wyróżnionym  nagrody  rzeczowe  wraz  

z dyplomami. 
• Wszystkie  dzieci  uczestniczące  w  Konkursie  otrzymają  pamiątkowe  dyplomy,  a  ich

opiekunowie pisemne podziękowania. 
• Od decyzji komisji nie ma odwołania.
• Wszelkie sprawy nie uwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte
w niniejszym Regulaminie.
2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie: https://sp6stargard.edupage.org/ oraz
w siedzibie Organizatora.

2

mailto:przedszkole17tbg@op.pl
mailto:przedszkole17tbg@op.pl
mailto:przedszkole17tbg@op.pl
mailto:przedszkole17tbg@op.pl
mailto:przedszkole17tbg@op.pl
mailto:przedszkole17tbg@op.pl
mailto:przedszkole17tbg@op.pl
mailto:przedszkole17tbg@op.pl
mailto:przedszkole17tbg@op.pl
mailto:przedszkole17tbg@op.pl
mailto:przedszkole17tbg@op.pl
mailto:przedszkole17tbg@op.pl


4.  Administratorem  danych  osobowych  jest  Organizator.  Dane  osobowe  przetwarzane  są
wyłącznie  w  celu  przeprowadzenia  Konkursu  oraz  nie  będą  udostępniane  innym  odbiorcom.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez rodziców lub prawnych
opiekunów.
5.  Organizator  wskazuje,  że  Uczestnik  ma  prawo  do  żądania  dostępu  do  swoich  danych
osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania,  przenoszenia  danych,  wniesienia  skargi  do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych  
w  niniejszym  Regulaminie,  w  szczególności  w  celu  opublikowania  wyników  Konkursu  oraz
przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy
zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
8.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  zastosowanie  znajdować  będą
przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919–921 Kodeksu Cywilnego.
9. Interpretacji Regulaminu dokonuje Organizator.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Osoby  odpowiedzialne  za  przeprowadzenie  Konkursu:  Beata  Maldzis,  Mariola  Wojcińska,   
Jagoda Marszalenko, Małgorzata Szwed.

W razie pytań dzwonić: Beata Maldzis tel. 665 036 225, Mariola Wojcińska tel. 536 241 949.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Życzymy twórczych i ciekawych pomysłów!
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Załącznik nr 1

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

„WITAJCIE W BRZECHWOLANDII” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PRZEDSZKOLE:

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

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

ADRES:

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

Telefon: ………………………………………………………………………………………………

DZIECI ZGŁOSZONE DO KONKURSU:

Lp. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

1.

2.

Oświadczam, że opiekunowie oraz Uczestnicy Konkursu zapoznali się i akceptują Regulamin 
Konkursu. 

…………………………………….
                                                                                                                       (miejscowość, data)
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Załącznik nr 2

Stargard, dnia …………………….

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW

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

w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym „Witajcie w Brzechwolandii”, organizowanym

przez Przedszkole Miejskie nr 7 w Stargardzie oraz przetwarzanie danych osobowych mojego

dziecka  i  opublikowanie  pracy  konkursowej  na  stronie  internetowej  Zespołu  Szkolno  –

Przedszkolnego  nr  1  w  Stargardzie:  https://sp6stargard.edupage.org/,  w  celach  związanych  

z organizacją konkursu i publikacją wyników. 

                                                                                                    ………...…………..………………
                                                                                                        (podpis rodziców/ opiekunów)
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