
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „GMINA LUBIEŃ – MOJA MAŁA 

OJCZYZNA” 

1.    Cele konkursu 

 Budzenie zainteresowań kulturą własnego regionu. 

 Zainteresowanie dzieci edukacją regionalną. 

 Rozwijanie wrażliwości artystycznej przedszkolaków. 

 Inspirowanie do własnej pracy twórczej. 

2. Zasady konkursu                                                  

 Przedmiotem konkursu są prace plastyczne – kartki pocztowe przedstawiające, 

ciekawe miejsca Gminy Lubień i jednocześnie symbol narodowy, jakim jest flaga 

 Technika wykonania pracy jest dowolna (rysunek, collage, wycinanka, inne)  

 Format pracy A4. 

 Fotografie prac plastycznych należy wysyłać na adres mailowy: danuta.slowiak@op.pl 

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, 

samodzielnie wykonaną pracę. 

 W mailu prace należy opisać /tytuł pracy, imię i nazwisko autora, grupa przedszkolna 

oraz adres przedszkola/.  

 Termin nadsyłania prac upływa 15 maja 2020r.  

 Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej 

prezentacji zgłoszonej pracy.                           

  3. Kategorie wiekowe i kryteria oceny 

 Konkurs kierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli na ternie Gminy 

Lubień i rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 

- dzieci młodsze (3,4 latki) 

- dzieci starsze (5,6 latki) 

 Prace konkursowe będą oceniane pod kątem: wartości artystycznej, poprawności 

merytorycznej, oryginalności, różnorodności zastosowanych technik, samodzielności 

wykonania. 

4. Ogłoszenie wyników i nagrody 

 Oceny prac dokona JURY, powołane przez Organizatora.                                                      

 JURY wybierze 6 najciekawszych prac przyznając I, II, III miejsce oraz 3 

wyróżnienia. 

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola 

Samorządowego w Lubniu.   

 Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Lubień oraz 

na stronie Przedszkola Samorządowego w Lubniu. 

 Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody. 



 Termin i sposób dostarczenia nagród będzie opublikowany wraz z ogłoszeniem 

wyników. 

5. Postanowienie końcowe 

 Zgłoszenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. 

 Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy 

przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji, prawa do 

przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i 

prezentacji na wystawach. 

 Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 

regulaminu, równocześnie wyraża zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych 

osobowych swojego dziecka do celów w/w konkursu. 

 Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

 Koordynatorką konkursu jest p. Danuta Słowiak, nauczycielka Przedszkola 

Samorządowego w Lubniu. 

 Patronat konkursu – Wójt Gminy Kazimierz Szczepaniec 

Organizator: 

Przedszkole Samorządowe w Lubniu 

Wójt Gminy - Kazimierz Szczepaniec 


