
                                                                                                               

REGULAMIN MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU 

PLASTYCZNEGO 

             „KAPELUSZ ANDRZEJKOWY”  

 

 

I. Organizator 

Słonecznikowe Przedszkole w Ustce 

ul. Darłowska 3b 

76-270 Ustka 

Tel. 794-567-646 

e-mail: ustka@sloneczniki.org 

 

II.   Cele konkursu 

 Rozwijanie zdolności manualnych; 

 Zachęcanie do wyrażania emocji poprzez obcowanie ze sztuką; 

 Rozwój wyobraźni twórczej; 

 

III. Warunki uczestnictwa 

 Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej na temat 

„Kapelusz Andrzejkowy” 

 Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku 2,5 –6 lat z województwa pomorskiego. 

 W ramach konkursu należy złożyć kompletnie wypełnioną kartę zgłoszenia, 

stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. 

 Karta musi zawierać pełne dane: imię i nazwisko autora pracy, nazwę przedszkola, 

dokładny adres przedszkola, imię i nazwisko wychowawcy, telefon kontaktowy oraz 

e-mail. 

 Zgłoszenia niekompletne nie będą brały udziału w konkursie. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 



IV. Ocena prac: 

 Jury będzie oceniać prace w dwóch  kategoriach : 

 Kategoria I- prace w formie płaskiej. 

 Kategoria II –prace w formie przestrzennej. 

 Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną. 

 Format prac plastycznych płaskich – wyłącznie A4. 

 Format prac przestrzennych –dowolny. 

 Technika wykonania pracy jest dowolna.  

 Nagrody będą przyznawane indywidualnie 

 Do prac należy dołączyć metryczkę: imię, nazwisko, nazwa grupy i nazwa 

przedszkola. 

 

V.  Kontakt  

Osoba do kontaktu- w przypadku pytań odnośnie konkursu: 

 Karolina Zielińska, Barbara Stępień. 

 

VI. Termin i miejsce składania prac 

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 29 listopada 2017roku, na poniższy 

adres: 

Słonecznikowe Przedszkole w Ustce 

ul. Darłowska 3b 

76-270 Ustka 

Tel. 794-567-646 

e-mail: ustka@sloneczniki.org 

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w każdej kategorii. Z każdej kategorii 

zostanie wybrana jedna najlepsza praca oraz wyróżnienia.  

Kryteria oceny prac: 

Pomysłowość; 

Estetyka pracy; 

Różnorodność wykorzystanych materiałów. 

 



VIII. Ogłoszenie wyników konkursu 

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do  30 listopada 2017 roku.  

 

IX. Uwagi dodatkowe 

•Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  

•Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  

•Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac. 

•Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. 

•Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 


