
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 

 

 

KONKURS PLASTYCZNO- TECHNICZNY, MIĘDZYPRZEDSZKOLNY 

DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLI MIEJSKICH W PRUSZKOWIE 

PT. "CO LUBIĘ W MOIM MIEŚCIE" 

 

realizowanego w ramach projektu z zakresu edukacji regionalnej 

"Pruszków poznasz – polubisz" 

w roku szkolnym 2020/ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO- TECHNICZNEGO 

PT. "CO LUBIĘ W MOIM MIEŚCIE" 

REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU 

Z ZAKRESU EDUKACJI REGIONALNEJ 

 "PRUSZKÓW POZNASZ – POLUBISZ" 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie Nr 13 w Pruszkowie. 

  2. Warunkiem udziału dziecka w konkursie jest wykonanie pracy przestrzennej        

wspólnie z rodzicem w dowolnej technice . 

 

3. Jedna placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę . 

 

Cele konkursu 

1. Rozwój umiejętności plastyczno- technicznych oraz kreatywności dzieci. 

2.     Rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci 

3. Rozwijanie zainteresowań dotyczących miejsca zamieszkania 

4. Rozwijanie patriotyzmu lokalnego 

5. Zaciśnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne działania 

6. Zabawa i radość z aktu tworzenia pracy konkursowej 

 

Zasady udziału w konkursie 

1. Temat konkursu: „Co lubię w moim mieście” 

2. Konkurs polega na stworzeniu przestrzennej pracy 

        plastyczno – technicznej dowolną techniką 

3. Praca nie może przekraczać wymiarów 50cm/ 50cm/50cm 

4.       Praca powinna być opisana według wzoru (metryczka): 

• tytuł pracy 

• imię i nazwisko autora 

• wiek autora 

• nazwa placówki 



 Kryteria oceny pracy plastyczno- technicznej 

1.  Zgodność z tematem 

2.  Estetyka wykonanej pracy 

3. Dobór i różnorodność materiałów 

4. Wkład pracy własnej 

5. Inwencja twórcza 

6. Kreatywność 

Etapy konkursu 

 

  Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: 

1. Pierwszy etap to wewnątrzprzedszkolny konkurs, podczas którego zostanie 

wyłoniona praca plastyczno- techniczna wybrana przez powołaną w tym celu 

Komisję Konkursową Wewnętrzną  (powołaną przez dyrektora placówki). 

2. W drugim etapie praca wyróżniona w każdej placówce będzie brała udział w 

zorganizowanym  pod patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa 

międzyprzedszkolnym konkursie z udziałem  Komisji Konkursowej 

Zewnętrznej z udziałem Władz Miasta Pruszkowa. Wyniki po obradach 

Komisji ogłoszone zostaną przez organizatora konkursu w dniu 27.05.21. w 

mediach: strony internetowe i profile fb. Przedszkola Miejskiego Nr 13 oraz 

Miasta Pruszków. 

Komisja konkursowa i nagrody 

 

1. Do przeprowadzenia drugiego etapu konkursu organizator powołuje Komisję 

Konkursową Zewnętrzną "Co lubię w moim mieście". 

2. Komisja Konkursowa Zewnętrzna dokonuje oceny prac konkursowych a 

następnie wyłania laureatów I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. 

3. Po zakończeniu pracy komisja sporządza protokół. 

4. Wszyscy uczestnicy, którzy przejdą do drugiego etapu otrzymują dyplomy. 

 

Terminy 

 

1. Konkurs trwa od 26.04.21. do 14.05.21. 

2. Wyłonione w eliminacjach wewnątrzprzedszkolnych prace należy przekazać 

    do  Przedszkola Miejskiego Nr 13 do 20. 05.21. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27.05.21. 



 

Do pracy konkursowej należy dołączyć: 

1) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1do regulaminu) 

2) zgodę rodziców/ opiekunów na prezentowanie i rozpowszechnianie pracy oraz 

przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

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

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) w obrębie organizowanego konkursu 

plastyczno- technicznego „Co lubię w moim mieście” w ramach projektu z zakresu 

edukacji regionalnej „Pruszków poznasz – polubisz” w roku szkolnym 2020/2021 

(załącznik nr 2 do regulaminu) 

3) oświadczenie rodzica/ opiekuna o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną 

(załącznik nr 3 do regulaminu) 

4) metryczkę na odwrocie pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 1. 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu plastyczno- technicznego pt. " Co lubię w 

moim mieście" w ramach projektu z zakresu edukacji regionalnej "Pruszków 

poznasz- polubisz" w roku szkolnym 2020/ 2021. 

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU PLASTYCZNO- TECHNICZNEGO 

PT. „CO LUBIĘ W MOIM MIEŚCIE” 

 

 Tytuł pracy………………………………………………………… 

 Imię i nazwisko autora pracy……………………………………………… 

Wiek autora 

pracy……………………………………………………………………… 

Nazwa 

przedszkola………………………………………………………………………… 

 

Zgoda rodzica/opiekuna na bezpłatne wykorzystanie pracy w druku, publikacji 

internetowej, wyeksponowania w innych miejscach przestrzeni publicznej w celu 

prezentacji wyników konkursu. 

 

 

 

 Podpis rodzica/opiekuna…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 2. 

Załącznik Nr 2 dla Rodzica do Regulaminu konkursu plastyczno- technicznego pt. 

„Co lubię w moim mieście” dla dzieci przedszkolnych  w ramach projektu z 

zakresu edukacji regionalnej„Pruszków poznasz - polubisz” 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a *.................................................................................... (imię i 

nazwisko rodzica) 

 1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu 

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

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE 

(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego 

dziecka ............................................................................................... ....(imię i 

nazwisko dziecka) 

 do celów związanych z jego udziałem w konkursie plastyczno- technicznym 

„Co lubię w moim mieście” dla dzieci przedszkolnych ramach projektu z zakresu 

edukacji regionalnej „Pruszków poznasz - polubisz” 

w roku szkolnym 2020/2021. 

...................................................... (podpis rodzica/ opiekuna) 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem konkursu i 

akceptuję jego postanowienia. 

 

.....................................................( podpis rodzica/ opiekuna) 

 

 

 

 



Zał. Nr 3. 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu plastyczno- technicznego pt." Co lubię w 

moim miescie" dla dzieci przedszkolnych w ramach projektu z zakresu edukacji 

regionalnej "Pruszków poznasz- polubisz" w roku szkolnym 2020/ 2021. 

  Oświadczenie rodzica/ opiekuna o zapoznaniu sie z klauzulą informacyjną 

 

Ja niżej podpisany/a 

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

(imię i nazwisko) 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 

Urz. UE L 119 z 2016r.) zapoznałem/ zapoznałam się z treścią klauzuli 

informacyjnej, w tym z przysługującym prawem do sprostowania moich danych/ 

danych mojego syna/ danych mojej córki*, prawem do ograniczenia przetwarzania, 

do przenoszenia danych, prawie do sprzeciwu przetwarzania danych opartym 

wyłącznie na zautomatyzowanymprzetwarzaniu w tym profilowania, oraz prawie 

wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych 

danych było dobrowolne 

 

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

( data, miejsce i podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 4. 

 

Metryczka 

 

Tytuł pracy 

 

 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

Wiek dziecka 

 

 

Nazwa placówki 

 

 

 


