
 

 

 

 

 

Przedszkole w Puchaczowie 

serdecznie zaprasza dzieci 

w wieku przedszkolnym 

oraz nauczycieli wychowania 

przedszkolnego do udziału 

w 
 

 

I Wojewódzkim Konkursie 

Plastyczno - 

Konstrukcyjnym 

„PRZEDSZKOLAK PRZYJACIELEM 

NATURY ” 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 

TEMAT: „Moje przedszkole” 

CELE KONKURSU 
 Propagowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych. 
 Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole. 

 Motywowanie do poznania swojego najbliższego otoczenia i promowania go. 

 Kształtowanie umiejętności kreatywnego wykorzystania surowców wtórnych i darów natury. 

 Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. 

 Rozwijanie pomysłowości i kreatywności nauczycieli w interpretacji tematu. 

 

ORGANIZATORZY 

Przedszkole w Puchaczowie, ul. Mickiewicza 19, 21-013 Puchaczów, tel. 81 757 50 37 

 
PATRONAT HONOROWY nad konkursem objęli: 

                            

                            Lubelski Kurator Oświaty, Teresa Misiuk          Wójt Gminy Puchaczów, Adam Grzesiuk        
 



 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli wychowania 

przedszkolnego z terenu województwa lubelskiego. 

2. Przedmiotem konkursu jest: 

 wykonanie pracy plastyczno – konstrukcyjnej przedstawiającej interpretację tematu „Moje 

przedszkole” z wykorzystaniem surowców wtórnych i darów natury; 
 wykonanie 5 fotografii: 

- proces twórczy (3 fotografie) 

- gotowa praca ( 1 zdjęcie) 
- gotowa praca z jej autorami (1 zdjęcie). 

 dołączenie krótkiego opisu powstałej pracy. 

3. Każda placówka może wysłać 1 komplet zdjęć wraz z załącznikami (oświadczenia, karta 

zgłoszenia) 

4. Maksymalna liczba uczestników przygotowujących przestrzenną pracę plastyczną to troje dzieci 

i jeden nauczyciel pod kierunkiem którego została wykonana praca. 

5. Zgłoszenia udziału w konkursie (formularz stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu, 

oświadczenie) wraz z fotorelacją należy przesłać na adres przedszkolepuchaczow@interia.pl z 

dopiskiem „PRZEDSZKOLAK PRZYJACIELEM NATURY” lub na adres: 
 

Przedszkole w Puchaczowie, 

ul. Mickiewicza 19 

21-013 Puchaczów 

 

6. Lista nagrodzonych autorów zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola oraz na 

profilu Facebook Urzędu Gminy Puchaczów. 
 

7. Koordynatorami konkursu są: 

p. Kamila Kondracka, e-mail: k.kondracka@przedszkolepuchaczow.pl 

p. Eliza Legieć, e – mail: e.legiec@przedszkolepuchaczow.pl 

p. Beata Tarczyluk, e – mail: b.tarczyluk@przedszkolepuchaczow.pl 

p. Magdalena Frydrych, e- mail: m.frydrych@przedszkolepuchaczow.pl 
 

TERMINARZ: 

1. Nadsyłanie zgłoszeń i prac konkursowych (decyduje data doręczenia): 

do 26 listopada 2021r. 

2. Imienna lista laureatów konkursu, wraz ze zdjęciami nagrodzonych prac, będzie dostępna na 

stronie internetowej Przedszkola w Puchaczowie www.przedszkolepuchaczow.pl oraz na 

profilu Facebook Urzędu Gminy Puchaczów dn. 30.11.2021r. 

3. O terminie i sposobie wręczenia nagród zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.
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OCENA 

1. Uczestników konkursu oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora. 

2. Podczas oceniania będą brane pod uwagę następujące aspekty: 

1) kreatywne, oryginalne przedstawienie tematu, 

2) estetyka wykonania pracy, 

3) stopień zaangażowania dzieci, 

4) wykorzystanie różnorodnych materiałów wtórnych i darów natury, 

5) stopień trudności wykonania. 

 

Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny. 

 

NAGRODY 

1. Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów. (zastrzega się 

możliwość przyznania wyróżnień). 

2. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a nauczyciele pod kierunkiem których 

powstały prace - podziękowania. 

 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 

danych osobowych uczestników oraz opiekunów zgodnie z przepisami art. 6.1.a  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

3. Organizatorzy     zastrzegają     sobie      prawo     opublikowania     zdjęć     oraz     informacji   

z przebiegu konkursu w mediach (Internet, prasa, prezentacje multimedialne) oraz w innych 

formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez uczestników konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania 

konkursu bez podania przyczyny. 

6. Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego regulaminu rozstrzyga 

Organizator konkursu. 

7. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego 

Regulaminu.



KARTA ZGŁOSZENIA 

I WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO - KONSTRUKCYJNY 

„PRZEDSZKOLAK PRZYJACIELEM NATURY” 
 

 

 

 

 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

WIEK NAZWA PLACÓWKI, 

ADRES, TELEFON 

KONTAKTOWY 

Imię i nazwisko 

nauczyciela  

pod kierunkiem 

którego została 
wykonana praca 

1.    

2.  

3.  

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział uczniów w I Wojewódzkim Konkursie Plastyczno - Konstrukcyjnym 

„PRZEDSZKOLAK PRZYJACIELEM NATURY” 

na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 

 

 

 

 

 

 
................................................. 

podpis dyrektora przedszkola



Oświadczenie 

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

 

w I Wojewódzkim Konkursie Plastyczno - Konstrukcyjnym „PRZEDSZKOLAK PRZYJACIELEM 

NATURY” organizowanym przez Przedszkole w Puchaczowie 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego 

dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu. 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku mojego dziecka w 

szczególności na potrzeby działalności informacyjnej i promocyjnej konkursu. 

 

 
 

Miejscowość i data Podpis rodziców (opiekunów prawnych) 
 

………………………………. ……………………………………………… 

 

 

 

 
 

Administrator danych osobowych: 

Przedszkole w Puchaczowie 

ul. Mickiewicza 19 

21 – 013 Puchaczów 

 
 

Podstawa prawna przetwarzanie danych osobowych: 

 

art. 6.1.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 
 

W celu promocji konkursu dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom: Urząd Gminy w 

Puchaczowie, prasa, portale internetowe i inne współpracujące przy organizacji konkursu. 
 

Klauzula informacyjna dostępna w siedzibie przedszkola i na stronie internetowej przedszkola: 

www.przedszkolepuchaczow.pl 

http://www.przedszkolepuchaczow.pl/
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