
 

 

Regulamin Konkursu plastycznego „Pani Wiosna”  

 

I. Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole „Zielone Gąski” w Komornikach – 

osoba odpowiedzialna mgr Wenesa Błażejczak. 

II.     Termin składania prac upływa 21 marca 2023 roku. 

III.   Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 27 marca 2023 roku. 

IV.  Prace dzieci zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 

 Praca grupowa 

 Praca indywidualna 
 

V. Celem konkursu jest: 

 propagowanie wiedzy o tematyce wiosennej; 

 kształtowanie estetycznego stosunku do otaczającego świata, przyrody i 

rzeczywistości; 

 rozbudzanie wyobraźni i pobudzanie ekspresji twórczej; 

 rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych; 
 

VI. Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla oddziałów przedszkolnych placówek oświatowych z 

terenu gminy Komorniki oraz indywidualnie dla dzieci w wieku 3-6 lat 

zamieszkujących na terenie gminy. 
 

2. Forma i technika pracy: praca plastyczna, płaska lub przestrzenna . Technika wykonania 

pracy dowolna – jednak prosimy o zabezpieczenie pracy przed rozsypaniem 

wypełnienia w przypadku produktów sypkich. Organizator nie odpowiada za 

uszkodzenia powstałe podczas transportu. 

 

3. Złożone prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w dwóch kategoriach 

wiekowych. Komisja będzie brała pod uwagę pomysłowość pracy, zaangażowanie w 

jej stworzenie, estetykę wykonania oraz samodzielność podczas wykonywania pracy.  



 

 

4. Do pracy należy dołączyć metryczkę: 

 nazwa grupy lub imię i nazwisko dziecka, 

 wiek uczestników/uczestnika, 

 imię i nazwisko wychowawcy – w przypadku zgłaszania grup,  

 adres i pełne dane placówki, 

 telefon kontaktowy oraz adres mailowy, 

 

5. Prace należy dostarczyć do przedszkola osobiście lub za pomocą poczty/kuriera na 

adres placówki z dopiskiem „Konkurs Pani Wiosna” 

 

Przedszkole Publiczne „Zielone Gąski” 

Ul. I.D. Kaczmarka 16 

62-052 Komorniki 

 

6. Każda grupa/ uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie. Dla wygranych - 

pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii - przewidziane zostały nagrody.  

 

7. Każdy uczestnik/ grupa może przygotować tylko jedną pracę konkursową. 

 

8. Zgłoszone prace stają się własnością organizatora konkursu. 

 

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestników konkursu oraz danych placówki. 

 

10. Wyniki ogłoszone zostaną 27.03.2023 roku na stronie internetowej placówki 

(www.zielonegaski.pl) oraz na fanpage Facebook  

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100063685264708). Laureaci zostaną 

powiadomieni także drogą mailową o wynikach konkursu. 

 

11. Dodatkowych informacji udziela organizator konkursu: 

mgr Wenesa Błażejczak 

wenesa.blazejczak@gmail.com  

 


