
 

 

 

 

 

 

 

Samorządowe Przedszkole nr 154  

im. Janusza Korczaka w Krakowie  

ul. Kurczaba 19 

Tel: (012) 658 26 38 
 

 

zaprasza do udziału w międzyprzedszkolnym konkursie 

 

pt; „Co nam jesień podarowała” 
 

Celem konkursu jest: 

1. Rozwijanie twórczości dzieci. 

2. Stwarzanie możliwości do swobodnego działania, tworzenia. 

3. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu 

różnych technik plastycznych. 

Regulamin konkursu: 
 

1. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole  

nr 154 w Krakowie  ( odpowiedzialna Joanna Jop). 

 

2. Konkurs ma dwie kategorie wiekowe: dzieci młodsze (3-4 l) i dzieci 

starsze (5-6 l). 

 

3. Przy ocenianiu prac jury będzie brało pod uwagę oryginalność, zgodność 

tematyczną, pomysłowość oraz samodzielność wykonanej pracy. 

 

4. Każde przedszkole może zgłosić maksymalnie 2 prace wykonane 

indywidualnie (prace zbiorowe nie będą oceniane). 

 

5. Pracę należy wykonać dowolną techniką w formacie A4, A3 lub formy 

przestrzenne, liczy się twórczość i pomysłowość. 

 

 

 



6. Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: 

            - imię i nazwisko oraz wiek autora 

            - nazwa i adres placówki, która patronuje autorowi, numer telefonu 

            - imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna  

            - oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika (załącznik nr 1) 

 

7. Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na podany adres do  

10 listopada 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego). 

 

8. Komisję konkursową powołuje organizator w skład, której wchodzi 

Dyrektor oraz nauczycielki Samorządowego Przedszkola nr 154. 

 

9. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

10.  Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody,  

 a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy. 

 

11.  Organizator nie wysyła nagród, możliwe jest odebranie nagród osobiście  

w sekretariacie przedszkola. 

 

12.  Po zakończonym konkursie prace stają się własnością organizatora. 

Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w Samorządowym Przedszkolu 

nr 154, a zdjęcia zostaną umieszczone na stronie internetowej 

przedszkola. 

 

13.  Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Joanny Jop Tel. 693780765 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

Życzymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. 

 

Karta zgłoszenia do udziału w konkursie 

„Co nam jesień podarowała” 
 

 

 

 

Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika 

 

 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:…………...............……………..........(Imię 

i Nazwisko) w konkursie międzyprzedszkolnym pt: „Co nam jesień podarowała” 

organizowanym przez Samorządowe Przedszkole nr 154 w Krakowie. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach 

wynikających z regulaminu konkursu, oraz na publikację zdjęć pracy na stronie internetowej 

Samorządowego Przedszkola nr 154 w Krakowie wraz z podpisem. 

 

 

 

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

   miejscowość, data           podpis osoby upoważnionej  

 

Imię i Nazwisko 

autora pracy 

 

 

Wiek autora pracy  

 

Imię i Nazwisko 

opiekuna pracy  

 

 

Adres placówki 

 

 

Telefon kontaktowy 

 

 


