
Regulamin konkursu plastycznego

pt. „Moja historia .....”

§ 1

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorami konkursu są przedstawiciele grupy nieformalnej „Zajączki”, biorącej udział
w projekcie „Mała historia, Złocieniec oczami dziecka”, organizowanego i finansowanego w
ramach Złocienieckich Inicjatyw Kulturalnych 2021.

§  2

CEL KONKURSU 

1. Promowanie historii naszego miasta.
2. Poszerzanie wiedzy dzieci i rodziców na temat historii Złocieńca.
3. Integracja rodziny podczas wspólnie wykonywanej pracy plastycznej.
4. Rozwijanie kreatywności dzieci.
5. Promowanie przedszkola.
6. Prezentacja prac w holu Złocienieckiego Ośrodka Kultury, w świetlicach wiejskich.
7. Z zebranych prac zostanie wydrukowany fotokalendarz na rok 2022. 

§ 3 

RODO

1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych
z konkursem.

2. Informacje  o  zakresie  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  podmiotach
upoważnionych do ich przetwarzania są zawarte w klauzulach informacyjnych. 

§ 4 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs zostaje przeprowadzony w formie zdalnej z uwagi na pandemię Covid 19,
tzn. że organizatorzy będą oceniać prace przynisione przez uczestników. 

2. W  konkursie  mogą  brać  dzieci  w  wieku  5  i  6  lat  z  Przedszkola  im.  Zajączka
Złocieniaszka oraz dzieci z Przedszkola Prywatnego w Złocieńcu. 

3. Pracę wykonują dzieci wraz z rodzicami.
4. Praca powinna być wykonana w formie płaskiej i  dowolną formą plastyczną. 
5. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 
6. Prace należy  dostarczać  do Przedszkola im.  Zajączka  Złocieniaszka  (do pani  Lidii

Tauscher,  pani  Beaty  Kuli  lub  wychowawców)  oraz  do  Przedszkola  Prywatnego
(do wychowawców) w terminie do dnia 20 września 2021roku.

7. Do  każdej  pracy  powinna  być  dołączona  metryczka,  opracowana  komputerowo
z imieniem i nazwiskiem dziecka i rodzica, wiekiem dziecka i numerem grupy.



§ 5

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Powołana przez organizatorów Komsja dokona oceny złożonych w terminie prac. 
2. Prace bez metryczki nie będą rozpatrywane. 
3. Nagrodzone zostaną wszystkie prace. Oceniany będzie pomysł, kreatywność, technika

wykonania.
4. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji w terminie 10 dni od

dnia wyznaczonego na dostarczenie prac. Wszyscy otrzymają nagrody rzeczowe, o
wartości  zależnej  od zdobytego miejsca. 

5. Werdykt Komisji jest ostateczny. 
6. Przekazanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą

na publikację i przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodzica na w/w potrzeby
konkursu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestników w artykułach do prasy,
na  stronach  internetowych  Złocienieckiego  Ośrodka  Kultury  oraz  Przedszkoli
w Złocieńcu.  

Przedstawiciele grupy nieformalnej „Zajączki”:

1. Lidia Tauscher
2. Beata Kula 

     


