
REGULAMIN KONKURSU 

„NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA NA CHOINKĘ” 
 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 8 Krasnal Halabała  w Ostrowie Wielkopolskim, 

dyrektor oraz nauczyciele: Monika Caban i  Maria Olejnik. 

 

II. CELE KONKURSU 

-  Zachowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem, 

-  Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień manualnych u dzieci. 

 

III. TEMATYKA KONKURSU 

 Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy – „Najpiękniejszej 

 ozdoby na choinkę”. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice. 

2. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko oraz nazwę grupy  

przedszkolnej. 

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie 

prac konkursowych w ramach działalności organizatora. 

 

V. KATEGORIE WIEKOWE 

- Dzieci od 3 do 6 lat. 

  

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 
1. Prace dziecka należy dostarczyć do przedszkola biorącego udział w konkursie do dnia   

   11.12.2020r. 

2. Składanie prac jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na umieszczenie wizerunku dziecka 

   i wykonanej pracy na stronie internetowej przedszkola. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w dniu 17.12.2020 r. 

 

VII. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora 

Przedszkola , w składzie Dyrektor Halina Musielak, nauczycielki Monika Caban  

i Maria Olejnik. 

2 Kryteria oceny zgłoszonych prac: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność, pomysłu, 

kreatywność, wkład pracy, estetyka oraz trwałość konstrukcji. 

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest 

Przedszkole nr 8 Krasnal Hałabała w Ostrowie Wielkopolskim. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z uczestnikami konkursu oraz  

w celu przekazania nagrody zwycięzcom oraz ogłoszenia wyników konkursu. Dane osobowe 

mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących 

przepisów prawa. 

3.Okres przetwarzania danych osobowych uczestników trwa od momentu ich przekazania 

organizatorowi do zakończenia konkursu, przekazania nagród laureatom i promocji konkursu 

za pośrednictwem mediów. 

 

IX. NAGRODY 

1. Uczestnikom konkursu zostaną wręczone nagrody : wyróżnienia , dyplomy i upominki  

Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na terenie przedszkola. 

2.Zdjęcia prac i uczestników konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Przedszkola nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim. 


