
ZAPROSZENIE 

Samorządowe Przedszkole nr 94 w Nowej Hucie zaprasza dzieci do 
udziału w Międzyprzedszkolnym Konkursie literackim na wiersz 
„Dbamy o Naszą Ziemię”.  Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 
w  wieku 5 – 6-lat. Oczekujemy na zgłoszenia i teksty wierszy 
o tematyce przyrodniczej do 15.05.2022. Szczegóły Konkursu podane 
są w załącznikach. Serdecznie zapraszamy! 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

DBAMY O NASZĄ ZIEMIĘ 

I. Organizator Konkursu:  

1.Organizatorem Konkursu literackiego na wiersz o tematyce przyrodniczej  „Dbamy o Naszą 
Ziemię” jest Przedszkole nr 94 w Krakowie 
2. Adres Organizatora:  

Przedszkole nr 94 w Krakowie 
Os. Ogrodowe 3 
31 – 915 Kraków 

3.Osobami odpowiedzialnymi za przebieg i realizację Konkursu oraz uprawnionymi  
do udzielania informacji na temat Konkursu są panie : Urszula Piotrowska, wychowawczyni 
grupy 3 oraz Monika Przybylska wychowawczyni grupy 2  

II. Cele Konkursu: 
• rozwijanie umiejętności literackich dzieci 

• rozwijanie kreatywności i twórczej inwencji dziecka 

• kształtowanie wrażliwości na piękno słowa 

• propagowanie piękna przyrody 

III. Zasady Konkursu i warunki uczestnictwa:  

1. 1.Konkurs literacki „Dbamy o Naszą Ziemię ” skierowany jest do dzieci przedszkolnych w 
wieku 5-6 lat.  



2. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków 
niniejszego regulaminu, a także jest wyrażeniem przez nich zgody na przetwarzanie przez 
Organizatora danych osobowych każdego uczestnika w oparciu o wyrażoną zgodę, w tym 
imienia i nazwiska dziecka oraz danych placówki przedszkolnej.  

3. Uczestnikiem Konkursu może zostać  dziecko 5 lub 6 letnie. 
4. Każda placówka może zgłosić 3 uczestników konkursu, przy czym jedna osoba może 

zaprezentować jeden wiersz  o tematyce przyrodniczo – ekologicznej. 
5. Wiersze należy przesłać do dnia 15.05.2022 drogą elektroniczną na adres: 

p94@mjo.krakow.pl 
wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz zgodą Rodzica / opiekuna prawnego 

na udział w Konkursie (załącznik nr 2) lub drogą pocztową na adres: 
Samorządowe Przedszkole nr 94 

Os. Ogrodowe 3 
31-915 Kraków 

6. Wiadomość e-mail należy zatytułować „ Dbamy o Naszą Ziemię”. 
7. W treści maila proszę wpisać następujące dane: 
Nazwa placówki: 
Nazwa grupy: 
Tytuł wiersza:  
Nazwisko nauczyciela przygotowującego 
8. Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu to 30.05.2022 r. 
9. Oceny prac dokona jury Konkursu powołane przez Organizatora.  
10.Utwory oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:  
•  Treść wiersza zgodna z tematem konkursu, 
• Inwencja autora oraz oryginalność,  
• Ogólne wrażenie artystyczne. 
12.Organizator przewiduje dla nagrodzonych uczestników dyplomy (również dla nauczycieli 

– opiekunów) oraz atrakcyjne nagrody. 
13.Lista laureatów Konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej  

Przedszkola nr 94 w Krakowie.  
14.Nagrody będą do odbioru osobiście w Przedszkolu nr 94 w Krakowie. 

IV. Postanowienia końcowe: 

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 
2.Regulamin Konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Przedszkola nr 94 
w Krakowie  
4. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są przez organizatora konkursu - Przedszkole  
nr 94 w Krakowie: tel. 12 644 24 46, e-mail p@94mjo.krakow.pl 



Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKIM 
„DBAMY O NASZĄ ZIEMIĘ” 

                 

Nazwisko uczestnika

Wiek dziecka: 

Tytuł wiersza:

Placówka:

Adres placówki:

Telefon do placówki:

Imię i nazwisko  
nauczyciela – opiekuna:



Załącznik nr 2 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

……………………………………………………………………… 

w Konkursie Literackim „Dbamy o Naszą Ziemię”, którego organizatorem  

jest Przedszkole nr 94 w Krakowie. 

                                                                   …………………………………………………………………… 
                                                                     Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 


