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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBYLANACH 

ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU 

W I KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA PRZEDSZKOLI 

SAMORZĄDOWYCH W GMINIE ZABIERZÓW 

 

 

„MAJOWA ŁĄKA” 

 
 

  

Jesteśmy przekonani, że udział w konkursie przyniesie dzieciom dużo radości i satysfakcji. 

Zmotywuje także uczestników do wykazania się pomysłowością i inwencją twórczą. Stanie się 

okazją do promocji talentów. 

 

 W załączeniu przesyłamy Regulamin I konkursu plastycznego „MAJOWA ŁĄKA”. 

 

Życzymy wielu sukcesów!!! 

 

 

 

        Organizatorzy: 

        mgr Weronika Ślizowska 

        mgr Barbara Nowak- Ładyńska 

        mgr Agnieszka Stefanowska 

        mgr Magdalena Gromala 

 

 

 

 

 



 

REGULAMIN 

I  KONKURSU PLASTYCZNEGO„MAJOWA ŁĄKA” 

DLA PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W GMINIE ZABIERZÓW 

 

I. Organizator konkursu: 

Przedszkole „Baśniowa Kraina” przy Szkole Podstawowej im. por. Piotra Olka ps. „Gołąb”  

w Kobylanach,  

ul. Jana Pawła II 61, 32- 082 Bolechowice, tel./fax: (012) 285 20 27 

e- mail: sekretariat@spkobylany.edu.pl 

 

II. Cele konkursu: 

 Rozwijanie aktywności twórczej u dzieci; 

 Pobudzanie wyobraźni i pomysłowości wśród dzieci; 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej przez dzieci; 

 Pogłębienie wiedzy dzieci na temat różnorodności i piękna otaczającej nas przyrody. 

 

III. Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z samorządowych publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych z Gminy Zabierzów. 

2. Konkurs adresowany jest dla dwóch grup wiekowych:  

 3-4 latki; 

 5-6 latki; 

3. Technika wykonania prac: dowolna. 

4. Forma: półpłaska bez materiałów sypkich. 

5. Format prac-  kartka A3. 

6. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę, wykonaną samodzielnie. 

7. Każde przedszkole, oddział przedszkolny biorący udział w konkursie przesyła lub 

dostarcza do organizatora nie więcej niż dwie prace z każdej kategorii wiekowej.  

 W przypadku braku prac z danej kategorii wiekowej prosimy o nie przysyłanie 

 większej ilości prac z innych kategorii. 

8. Praca powinna zawierać na odwrocie dane: imię i nazwisko autora, wiek,  

 nazwę i adres przedszkola, szkoły, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna 



 artystycznego. 

9. Prace nie mogą być rolowane. 

10. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

11. Prace należy składać do 21 maja 2021r. (piątek) w Szkole Podstawowej w 

Kobylanach. 

12. Każdy Rodzic/ Opiekun prawny uczestnika zgłaszającego pracę na konkurs wyraża 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 

2018r. o ochronie danych osobowych. 

13. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 31 maja 2021r. 

14. Przedszkola, szkoły których dzieci otrzymają nagrody lub wyróżnienia zostaną 

powiadomione telefonicznie, a nagrody zostaną dostarczone do placówek przez 

organizatorów. 

15. Wyniki i prace nagrodzone oraz wyróżnione zostaną zaprezentowane na stronie 

internetowej oraz Facebooku Szkoły Podstawowej w Kobylanach. 

16. Integralną częścią regulaminu są załączniki, które należy dostarczyć do organizatora 

razem z praca konkursową. 

 

 

 Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! 

 

         Organizatorzy: 

        mgr Weronika Ślizowska 

        mgr Barbara Nowak- Ładyńska 

        mgr Agnieszka Stefanowska 

        mgr Magdalena Gromala 


