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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Przedszkole nr 2 w Łapach. 

2. Konkurs organizowany jest z okazji Międzynarodowego Święta Pluszowego Misia. 

3. Temat konkursu plastycznego: 
 
 

 
4. Uczestnicy konkursu: 

• Dzieci w wieku 3-7 lat 

„Miś Łapsik i jego rodzina” 

pod patronatem Burmistrza Łap 

5. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu: 

• zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej 

pluszowego przyjaciela i jego misiową rodzinę; 

• na konkurs można zgłaszać prace wykonane indywidualnie, technika- kredki ołówkowe, 

kredki świecowe oraz pastele; 

• pracę plastyczną należy wykonać na kartce z bloku technicznego,   formatu A4, 

dostarczoną w koszulce; 

• konkurs plastyczny trwa od 24.10.2022 r. do 11.11.2022 r.; 

- prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4, 5-7 latki; 

- każda placówka może wytypować po trzy prace z każdej kategorii wiekowej (3-4 latki -3 

prace, 5-7 latki- 3 prace); 

• pracę (bez kolorowego podłoża – ramki) należy oznaczyć metryczką, umieszczoną na 

odwrocie pracy, zawierającą imię i nazwisko uczestnika, wiek, imię i nazwisko 

opiekuna/nauczyciela; 

• pod uwagę będą brane tylko samodzielne prace, bez wykorzystania gotowej grafiki (ksero); 

• prace należy złożyć do Sekretariatu Przedszkola nr 2 w Łapach, ul. Cmentarna 23 

do godziny 15.00, do dn. 11.11.2022 r.; 

• spośród wszystkich prac w każdej grupie wyłonione zostaną 3 prace, które wezmą udział 

w dalszych eliminacjach; 

• prace będą oceniane przez niezależną komisję konkursową; 

• każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i niespodziankę, zwycięzcy konkursu otrzymają 

nagrody ufundowane przez sponsorów; 
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6. Z przebiegu konkursu komisja sporządza protokół zawierający m.in. wyniki głosowania oraz 

dane laureatów. 

7. Celem   konkursu   jest   rozwijanie kreatywności, uzdolnień   plastycznych,   wrażliwości 

artystycznej oraz pobudzanie twórczej wyobraźni wśród najmłodszych. 

8. Rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie nagród laureatom połączone z wernisażem prac 

plastycznych odbędzie się podczas Święta   Pluszowego   Misia   - 25   listopada   2022   r. w 

Przedszkolu Nr 2 w Łapach. 

9. Uczestnik,   który    przystępuje    do   konkursu   oświadcza,    że    przysługują   mu   wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac oraz wszelkich zawartych w niej treści. 

10. Uczestnik zwalnia organizatora konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania 

zgłoszonej przez siebie pracy, a w przypadku pokrycia przez organizatora jakichkolwiek roszczeń 

osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których 

mowa w pkt. 14, uczestnik pokrywa wszystkie związane z tym faktem koszty. 

11. Zgłoszenie udziału w konkursie uczestnika niepełnoletniego jest równoznaczne ze zgodą 

rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo swego podopiecznego w konkursie, a także 

akceptację regulaminu konkursowego. 

 

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: 

a.roszkowska@p2lapy.pl 

sekretariat : 85 715 26 39 
 
 

 

ŻYCZYMY POWODZENIA! 
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