
Przedszkole nr 6
„Pod Zielonym Parasolem”

w Morągu
zaprasza  do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
"Przyroda Ojczysta"

1. Cele konkursu:

• zachęcenie nauczycieli, rodziców (opiekunów) i dzieci do poznawania dziedzictwa przyrodniczego 
różnych regionów naszego kraju i promowanie jego piękna

• rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda.

2. Warunki uczestnictwa

• Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym - 3-6 lat, w tym również uczniów 
klas "0".

• Do konkursu przyjmowane są prace wykonane indywidualnie w dwóch kategoriach wiekowych: 
dzieci młodsze (3-4 lata) oraz dzieci starsze (5-6 lat).

• Format: A3.
• Technika: dowolna, płaska.
• Każda  placówka  może  dostarczyć  maksymalnie  4 indywidualne  prace  w każdej  z kategorii 

wiekowych.
• Prace powinny być oprawione, tzn. naklejone na brystol trochę większego formatu niż praca, tak by 

dookoła pracy powstał margines.
• Każda  prac  musi  być  opatrzona  na  odwrocie  metryczką  umieszczoną  w  lewym,  dolnym  rogu 

zawierającą następujące dane: imię, nazwisko i wiek autora, pełna nazwa, dokładny adres (łącznie 
z nazwą  województwa),  numer  telefonu  i e-mail  placówki  oraz  imię  i nazwisko  opiekuna 
artystycznego.

3. Termin składania prac

• Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć (lub nadesłać – liczy się data 
stempla pocztowego) do dnia 6 kwietnia 2018r. na adres:

Przedszkole nr 6 "Pod Zielonym Parasolem"
ul. Pomorska 23
14-300 Morąg

4. Kryteria oceny prac

• Oceny  prac  dokona  niezależne  jury  powołane  przez  organizatorów  konkursu.  Oceniane  będą: 
zgodność  z tematyką  konkursu,  oryginalność  pomysłu  dostosowana  do  wieku  wykonawcy  oraz 
ogólny wyraz artystyczny.

• Laureaci najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nadania wyróżnień.

5. Ogłoszenie wyników

• Do dnia 11 kwietnia 2018r. Komisja konkursowa wybierze i nagrodzi najlepsze prace. Wyniki 
konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola: 
www.przedszkole6morag.edupage.org

• Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
• Gala konkursu,  podczas  której  wręczone  zostaną  nagrody  laureatom,  odbędzie  się  w  piątek, 

20 kwietnia 2018r. o godz. 1030 w Przedszkolu nr 6 "Pod Zielonym Parasolem" w Morągu.

http://www.przedszkole6morag.edupage.org/


6. Uwagi końcowe

• Zgłoszenie do konkursu prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w celach konkursowych, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 
o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994r., Nr 24, poz. 83).

• Uczestnik  konkursu  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w rozumieniu  Ustawy z  dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

• Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego ich 
wykorzystania  w celu  promocji  konkursu  i  działalności  Przedszkola  nr  6  "Pod  Zielonym  Parasolem" 
w Morągu.

• Sprawy  nie ujęte w regulaminie rozstrzygnie organizator.

• Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają organizatorki: Bożena Warcaba i Beata Kamińska, 
nauczycielki Przedszkola nr 6 "Pod Zielonym Parasolem" w Morągu, pod numerem telefonu:

(89) 757 26 34 lub drogą elektroniczną - adres e-mail przedszkola: pod_zielonym@wp.pl

Konkurs pod patronatem Burmistrza Morąga, Nadleśnictwa Dobrocin oraz Warmińsko-
Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
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