
IV MARYSINISTYCZNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PRZEDSZKOLNEJ 

KONKURS PLASTYCZNY 

„Pomoc naszym sąsiadom z Ukrainy  
widziana oczami wilanowskich dzieci ” 

1. Organizator konkursu:
Przedszkole nr 424 im. Królowej Marysieńki w Warszawie

2. Termin dostarczenia prac: 13.05.2022r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 21.05.2022r.

3. Cele konkursu:

 przybliżenie dzieciom idei wolontariatu

  kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych

 rozwijanie wrażliwości estetycznej 

 rozbudzanie wyobraźni i fantazji

 rozwijanie zdolności manualnych

 wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych

 poszerzenie współpracy między placówkami przedszkolnymi i szkolnymi

 promocja i rozwój talentów

4. Warunki uczestnictwa w konkursie

 Konkurs adresowany jest do przedszkoli i szkół (klasy I-III) na terenie Dzielnicy Wilanów;

 W  ramach  konkursu  należy  wykonać  plakat  dotyczący  różnych  form  pomocy  naszym

sąsiadom z Ukrainy;

 Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej (przy użyciu różnych materiałów

i narzędzi plastycznych) z wykorzystaniem dowolnej techniki w formacie A4 lub A3

 Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko;

 Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą:  imię i  nazwisko, wiek

autora  pracy,  nazwę  i  dokładny  adres  placówki. Metryczka  powinna  być  napisana

pismem DRUKOWANYM (aby nie pomylić żadnych danych). Prosimy dokładnie wpisywać

dane dziecka;

 Do  każdej  pracy  konkursowej  należy  dołączyć  zgodę  na  przetwarzanie  danych

osobowych  (zał. nr 1);



 Należy  zapoznać  się  z  klauzulą  informacyjną  dla  rodziców  umieszczoną  na  stronie

internetowej Przedszkola nr 424 im. Królowej Marysieńki. Klauzula dostępna jest również

w załączniku regulaminu;

 Prace nieposiadające metryczki nie będą podlegały ocenie przez komisję konkursową;

 Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  publikacji  zdjęć  prac  konkursowych  na  stronie

internetowej przedszkola, stronie Urzędu Dzielnicy Wilanów oraz w kronice przedszkolnej;

5. Przebieg i organizacja konkursu

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie przedszkola 21.05.2022r. 

 Wyniki zostaną ogłoszone w trzech kategoriach wiekowych: 3-4 lata; 5-6 lat; klasy I-III

 Adres mailowy koordynatorów konkursu: konkurs.wilanow.424@gmail.com

6. Kryterium oceny prac

 Oceny prac dokona komisja konkursowa

 Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie wymienionych kryteriów:

- zgodność z tematem, ciekawa interpretacja proponowanego działania

- pomysłowość i inwencja twórcza

- bogactwo użytych materiałów, walory artystyczne i estetyczne

7. Postanowienia końcowe

 Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi

 Zwycięskie prace plastyczne zostaną zaprezentowane na stronie internetowej przedszkola:

www.przedszkole424.pl

 Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody

 Prace plastyczne należy wysłać pocztą na adres:

Przedszkole nr 424 

im. Królowej Marysieńki

ul. J. B. Flatta 7, 

02-972 Warszawa

z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”

Organizator dopuszcza możliwość osobistego dostarczenia pracy plastycznej do placówki z zachowaniem

zasad reżimu sanitarnego

https://przedszkole424.pl/


(załącznik nr 1)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby
konkursu plastycznego  „Pomoc naszym sąsiadom z Ukrainy widziana oczami  wilanowskich dzieci”,
których  administratorem  jest  Przedszkole  nr  424  im.  Królowej  Marysieńki  w  Warszawie.  Dane
wykorzystane będą tylko na potrzeby konkursu, nie będą rozpowszechniane.

…………………………………………………
Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dla Rodziców.

…………………………………………………
Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego


