
Regulamin Konkursu plastycznego „PORTRET MISIA” 
 

1. Organizatorem konkursu jest świetlica Szkoły Podstawowej nr 3 

                                                                           im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 

                                                                           Al. Harcerzy Zatorowców 6, 

                                                                           91-144 w Łodzi 

2. Cele: 

 

• Przybliżenie najmłodszym historii powstania pluszowego misia.  
• Zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej.  
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej,  
• Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych. 

• Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci. 

 

3. Konkurs adresowany jest do dzieci 5-6 letnich z przedszkoli oraz uczniów klas I-III.  

4. Warunki uczestnictwa: 

 

• Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej 

postać ulubionego pluszaka, nawiązującej do tematu „ PORTRET MISIA”. 

• Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami 

plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, collage, itp.). 

• Prace należy wykonać na kartce o powierzchni maksymalnej A4. 

• Prace powinny być wykonane indywidualnie oraz samodzielnie przez dzieci. 

• Każda dostarczona praca musi zawierać:  

 

✓ Metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora, klasę / nr grupy oraz imię i 

nazwisko nauczyciela (załącznik 1), 

✓ Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (załącznik 2). 

✓ Jeżeli dane przedszkole lub szkoła dostarcza większą ilość prac prosimy o 

dostarczenie wraz z pracami listy zbiorczej uczestników konkursu. 

 Metryczkę prosimy przykleić od tyłu pracy. Praca bez metryczki nie będzie oceniana. 

 

5. Prace należy składać u organizatora do dnia 22 listopada 2019 r. 

6. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 29 listopada 2019 r. 

7. Powołana przez organizatorów Komisja decyduje o przyznaniu nagród.  

8. Prace będą oceniane oddzielnie dla poszczególnych kategorii wiekowych: 

 

✓ przedszkolaki 5-6 lat 

✓ uczniowie klas I-III 

 

Nagrodzeni uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe, a osoby wyróżnione dyplomy. 

Nagrodzone prace wraz z danymi ich autorów zostaną opublikowane na stronie internetowej 

naszej szkoły w zakładce świetlica. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.   

Dostarczenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 

Organizatora oraz wyrażeniem zgody na ich ewentualną publikację i pozostają do jego 

dyspozycji. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów/nauczycieli. 

 

Szczegółowych informacji udzielą nauczyciele świetlicy  

Natalia Wasiak 509726349           

Monika Urbańczyk 570054505 

           Życzymy powodzenia!  


