
 

 „Zima lubi dzieci najbardziej na świecie…” 

Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego 

działające przy MZS nr 1 w Krośnie 

ogłasza konkurs plastyczny „Zimowe krajobrazy” 

 
CELE KONKURSU: 

• Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci, inspirowanej aktualną porą roku. 

• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych.  

• Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej. 

 
REGULAMIN KONKURSU:  

• Konkurs organizowany jest dla dzieci 4, 5, 6 – letnich uczęszczających do przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Krosna.  

• Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej, której 

tematem przewodnim jest zimowy krajobraz. 

• Technika prac: dowolna. 

• Format prac: A4. 

• Ilość prac: maksymalnie 3 prace z każdej kategorii wiekowej. 

• Każda praca powinna zostać opisana na odwrocie i zawierać:  

imię i nazwisko dziecka,  

wiek dziecka,  

dokładny adres przedszkola,  

numer telefonu i adres e-mail placówki 

imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana 
- wzór: zał. nr 1. 



• Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych nagrodzonych dzieci. 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

• Zwycięzców konkursu wyłoni powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej 

Komisją. 

• Komisję powołuje Organizator. 

• Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą brane pod uwagę przez Komisję. 

• Nagrody zostaną rozdane po ogłoszeniu wyników konkursu 2 marca 2022 roku. Nagrody 

można odbierać osobiście w PM nr 2 w Krośnie w terminie 3 – 11 marca 2022 r. Autorzy 

nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni o wynikach 

konkursu drogą mailową. 

• Prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom. 

• Prace dostarczone w późniejszym terminie nie będą oceniane. 

• Prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 

im. Króla Maciusia Pierwszego w Krośnie. 

• Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy. 

• Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie http://mzsnr1-krosno.pl/ i na 

Facebooku. 

•Prace należy wrzucić do dedykowanej skrzynki znajdującej się obok drzwi wejściowych 

PM2 lub przesłać na adres Organizatora do 14. 02. 2022 r.: 

Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego  

przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Krośnie 

ul. Jana i Stanisława Magurów 1 

38 -409 Krosno 

Informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem mailowym: mzsnr1@interia.pl 

 

 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
konkursu plastycznego  
„Zimowe krajobrazy” 

 

Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego 

Konkurs plastyczny „Zimowe krajobrazy” 

METRYCZKA PRACY 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA WIEK GRUPA 

   

PIECZĘĆ PRZEDSZKOLA, TELEFON; ADRES E-MAIL, NA KTÓRY MA BYĆ PRZEKAZANA INFORMACJA 
O WYNIKACH KONKURSU 

 

 

 

 

TYTUŁ PRACY 

 

TECHNIKA 

 

OPIEKUN (IMIĘ I NAZWISKO) 

 

Wyrażam zgodę na: 

● umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie adresowej Organizatora 
z możliwością ich poprawiania i uzupełniania, we wszystkich działaniach związanych z konkursem 
(ustawa o ochronie danych osobowych z dn. z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000). 

● wykorzystanie przez Organizatora moich prac konkursowych do celów edukacyjnych oraz ich 
publikacji z zachowaniem praw autorskich. 

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

miejscowość, data                                                                               podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 
 

…………………………………………………. 
podpis nauczyciela - opiekuna 

 
METRYCZKĘ PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ 

 


