
GMINNY KONKURS PLASTYCZNY 
PT.: „ WIELKANOCNY ZAJĄCZEK” 

 
Cel konkursu: 

 Rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-
ruchowej; 

 Promowanie twórczości dziecięcej; 
 Rozwijanie kreatywności podczas tworzenia pracy; 

Regulamin: 

 Konkurs skierowany jest dla dwóch kategorii wiekowych:- 

- dzieci 3-4 letnich, 

- dzieci 5-6 letnich. 

 Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy 
plastycznej. 

 Forma pracy: płaska. 
 Technika wykonania: dowolna. 
 Format: A4. 
 Każda placówka może przesłać 4 prace. 
 Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę przygotowaną w 

formie komputerowej. 

 Konkurs trwa od 1.03.2021do 31.03.2021  (decyduje data stempla 
pocztowego). 

 Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 31.03.2021r. 
na poniższy adres: 

Przedszkole Nr 1 Os. Centrum 5a 

64—330 Opalenica 

z dopiskiem konkurs plastyczny pt.: „Zajączek Wielkanocny”. 

 Każda praca powinna posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego na 
udział dziecka w konkursie (Załącznik nr 1) oraz zgodę nauczyciela ( 
Załącznik nr 2). 

 Prace przechodzą na własność organizatora. 
 Oceny nadesłanych prac dokona niezależne jury. 



 Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody 
ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Opalenica, które 
zostaną przesłane pocztą. 

 Wszyscy autorzy prac otrzymają dyplomy a nauczyciele 
podziękowania. 

 Dyplomy i podziękowania zostaną wysłane drogą mailową. 
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 marca 2021 r. 
 Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Przedszkola nr 

1 w Opalenicy oraz stronie UM Opalenica. 

 

Organizatorami konkursu są: 

Natalia Dziurla 

Joanna Szajstek 

Monika Stachowiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wzór metryczki 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………….. 

Wiek………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana 
praca 

………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres placówki 

……………………………………………………………………………… … 

Numer telefonu do placówki………………………………………………….. 

Adres mailowy placówki……………………………………………................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

(wypełnić drukowanymi literami) 

Imię i nazwisko dziecka: 

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

........ 

Nazwa, adres placówki: 
…....................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w 
GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „ ZAJĄCZEK WIELKANOCNY” 
organizowanym przez Przedszkole nr 1 w Opalenicy, na publikację danych 
na stronie internetowej placówki, oraz wykorzystanie prac na stronie 
internetowej i wystawie w budynku przedszkola. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu. 

…................................................................................................ 

(Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych 

 
  

Ja ………………………………………………………wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez organizatora konkursu (Przedszkole nr 1 w Opalenicy) 
moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e – mail) w celach 
wynikających z organizacji konkursu plastycznego „ Zajączek 
Wielkanocny”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych – RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 
  

……………………………………………………… 

Miejscowość, data, czytelny podpis nauczyciela 

 
  

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

 

 

 

  

 


