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KONKURS PLASTYCZNY, MIĘDZYPRZEDSZKOLNY DLA 

DZIECI Z PRZEDSZKOLI MIEJSKICH W PRUSZKOWE 
Pt : „ZIMOWY PRUSZKÓW”  

w ramach projektu z zakresu edukacji regionalnej 
„Pruszków poznasz – polubisz” 
w roku szkolnym 2020/2021 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/01/regulamin_konkursu_plastycznego.pdf#page=1
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/01/regulamin_konkursu_plastycznego.pdf#page=1
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/01/regulamin_konkursu_plastycznego.pdf#page=2
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/01/regulamin_konkursu_plastycznego.pdf#page=2
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REGULAMIN KONKURSU MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO 

 
 

Konkurs organizowany jest przez Przedszkole Miejskie nr 16,  
ul. Pływacka 16 w Pruszkowie, w ramach realizacji założeń projektu z 
zakresu edukacji regionalnej „Pruszków poznasz – polubisz” w roku 
szkolnym 2020/2021. 

 
1.Cele  konkursu: 
 
1) Kształtowanie wraz liwos ci odbioru dzieła plastycznego; 
2) Propagowanie tres ci rozwijających poczucie przynalez nos ci do 
regionu/ miasta;  
3) Rozwijanie sprawnos ci manualnej, kreatywnos ci i wyobraz ni; 
4) Zabawa i rados c  z aktu tworzenia pracy konkursowej. 
 
 

Zasady udziału w konkursie. 
 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych i ich 
wychowawco w z Przedszkoli Miejskich w Pruszkowie. 

2. Ogłoszenie konkursu 14.12.2020r. 
3. Prace konkursowe nalez y składac  w Przedszkolu Miejskim Nr 16 

od dnia 18.12.2020r. do dnia 29.01.2021r.  przesyłając je pocztą 
lub osobis cie przekazując prace organizatorom do placo wki. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14.02.2021 
 

Wymagania i kryteria oceniania prac konkursowych. 
 

1. Praca konkursowa powinna byc  pracą formatu A3. Powinna 
zawierac  minimum jeden symbol miasta/element architektury 
lub przyrody charakterystyczny dla miasta Pruszko w.  

2. Praca nie moz e byc  formą przestrzenną.  
3. Prace konkursowe muszą dotyczyc  tematyki konkursu. 
4. Praca konkursowa ma byc  wykonana przez jedno dziecko przy 

asys cie nauczyciela. 
5. Pracę konkursową nalez y podpisac  na odwrocie przyklejając 

metryczkę wpisaną drukowanymi literami (metryczka do druku 



 

3 
 

w załączniku nr 4): 
 

 
Metryczka: 
Imię i nazwisko dziecka   
Wiek dziecka  
Nauczyciel prowadzący (imię i 
nazwisko) 

 

Pełna nazwa i adres przedszkola   
 

Etapy konkursu. 
 

Konkurs przeprowadzony będzie w dwo ch etapach: 
 

I. Pierwszy etap to wewnątrz-przedszkolny konkurs, podczas 
którego zostaną wyłonione prace plastyczne ( po jednej z każdej 
kategorii wiekowej)wybrane przez powołaną w tym celu 
Komisję Konkursową Wewnętrzną (powołane przez dyrektorów 
placówki ).  

II. W drugim etapie prace wyróżnione w swoich placówkach (po 
jednej w każdej kategorii) będą brały udział w zorganizowanym 
pod patronatem Urzędu Miasta między-przedszkolnym 
konkursie z udziałem Komisji Konkursowej Zewnętrznej z 
udziałem Władz Miasta Pruszkowa (w terminie ustalonym przez 
organizatora) oraz z udziałem sponsora nagród. Wyniki po 
obradach Komisji ogłoszone zostaną przez organizatora 
konkursu w dniu 14.02.2020 w mediach: strony internetowe i 
profile fb. Przedszkola Miejskiego nr16 oraz Miasta Pruszków.  

 
Komisja konkursowa i nagrody. 

 
1. Do przeprowadzenia drugiego etapu konkursu organizator 

powołuje Komisję Konkursową Zewnętrzną” Zimowy Pruszko w”. 
2. Komisja Konkursowa Zewnętrzna dokonuje oceny prac 

konkursowych a następnie wyłania laureato w I, II, i III miejsca w 
kategoriach:  

• 3 -latko w, 
• 4-latko w , 
• 5-latko w, 
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• 6-latko w 
•  wyro z nienia 

 
 

3. Kryteriami ocen prac konkursowych są: 
• zgodnos c  tematyczna,  
• pomysłowos c ,  
• rozbudzanie zainteresowania 

symbolami/architekturą/przyrodą miasta Pruszkowa,  
• inwencja two rcza,  
• kreatywnos c , 
• wykorzystanie ro z nych technik i materiało w.  

4. Po zakon czeniu pracy komisja sporządza protoko ł. 
5. Wszyscy uczestnicy , kto rzy przejdą do drugiego etapu otrzymają 

dyplomy. 
6. Nauczyciele przygotowujący uczestniko w do wykonania prac 

konkursowych, kto re zajęły nagradzane miejsca/ wyro z nienia  
otrzymają podziękowania. 

7. Informacja o wyłonionych laureatach oraz protoko ł Komisji 
Konkursowej pozostają niejawne do czasu ogłoszenia wyniko w 
w dniu 14.02.2021. 

8. Nagrodzone i wyro z nione prace zostaną opublikowane na 
stronie internetowej przedszkola PM16/miasta  profilu fb. 
Przedszkola MP16/miasta. 
 

Postanowienia końcowe. 
 

1. Autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych z chwilą ich 
otrzymania nabywa nieodpłatnie organizator Konkursu. Prawa 
obejmują wykorzystanie prac bez ograniczen  czasowych i 
terytorialnych na wszystkich znanych na dzien  ogłoszenia 
konkursu polach eksploatacji, w tym w szczego lnos ci: 
 

• utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputero w 
i serwero w sieci komputerowych; 

• wystawianie lub publiczną prezentację; 
• wykorzystanie w mediach wydawniczych oraz we wszelkiego 

rodzaju mediach audio – wizualnych i komputerowych; 
• prawo do korzystania z dzieł ; 
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• publikację. 
 
Po zakończonym konkursie i zebraniu wszystkich prac zostanie 
wydany album oraz prezentacja multimedialna pt. „Kocham zimowy 
Pruszków” upamiętniający proces twórczy i wysiłek dzieci. 
 

2. Szczego łowe informacje na temat konkursu moz na uzyskac  pod 
adresem: pm16pruszkow@gmail.com  

 

Do pracy konkursowej należy dołączyć: 
 
1)formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1do regulaminu); 
 
2)zgody rodziców na prezentowanie i rozpowszechniania pracy oraz 
przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) w obrębie organizowanego 
Konkursu Plastycznego „Zimowy Pruszków” w ramach projektu z zakresu 
edukacji regionalnej „Pruszków poznasz – polubisz” w roku szkolnym 
2020/2021 (załącznik nr 2 do regulaminu); 
 
3)oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (załącznik 
nr 3 do regulaminu). 
 
4) oświadczenie nauczyciela dotyczącego przetwarzanie danych 
osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) w obrębie organizowanego 
Konkursu Plastycznego.( załącznik 2a do regulaminu)  
 
 5) Metryczka umieszczona na odwrocie pracy ( załącznik 4 do regulaminu) 
  
  
 
 
 
 
 

mailto:pm16pruszkow@gmail.com
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ZAŁĄCZNIKI  
 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu Plastycznego „Zimowy Pruszków” w 
ramach projektu z zakresu edukacji regionalnej „Pruszków poznasz – polubisz” w 
roku szkolnym 2020/2021 
 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU PLASTYCZNEGO  
„ZIMOWY PRUSZKÓW” 

 
Tytuł pracy………………………………………………………………………………………  
 
Imię i nazwisko autora pracy…………………………………………………………….. 
 
Wiek autora pracy…………………………………………………………………………….. 
 
Nazwa przedszkola………………………………………………………………………….. 
 
Zgoda rodzica/opiekuna na bezpłatne wykorzystanie pracy w druku, 
publikacji internetowej, wyeksponowania w innych miejscach 
przestrzeni publicznej w celu prezentacji wyników konkursu. 
Podpis rodzica/opiekuna…………………………………………………………. 
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Załącznik nr 2 dla Rodzica  
do Regulaminu Konkursu Plastycznego  „Zimowy Pruszków” dla dzieci 
przedszkolnych ramach projektu z zakresu edukacji regionalnej „Pruszków poznasz - 
polubisz” w roku szkolnym 2020/2021 
 

Ja, niżej podpisany/a *..........................................................................................,  
(imię i nazwisko rodzica) 
 

1.Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
.................................................................................................................... 
(imię i nazwisko)dziecka 
........................................................................................................................................ 
(nazwa przedszkola) do celów związanych z jego udziałem w  Konkursie 
Plastycznym” Zimowy Pruszków” dla dzieci przedszkolnych ramach 
projektu  z zakresu edukacji regionalnej „Pruszków poznasz - polubisz” w 
roku szkolnym 2020/2021......................................................... 
(podpis) 

2.Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam1 się z Regulaminem konkursu i 
akceptuję jego postanowienia......................................................... 
(podpis) 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2a) dla Nauczyciela  
 

Ja, niżej podpisany/a *.........................................................................................,  
(imię i nazwisko nauczyciela) 
 

1.Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych 
z jego udziałem w  Konkursie Plastycznym” Zimowy Pruszków” dla dzieci 
przedszkolnych ramach projektu  z zakresu edukacji regionalnej „Pruszków 
poznasz - polubisz” w roku szkolnym 
2020/2021........................................................ 
(podpis nauczyciela ) 
 

2.Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam1 się z Regulaminem konkursu i 
akceptuję jego postanowienia......................................................... 
(podpis nauczyciela) 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 

do Regulaminu Konkursu Plastycznego „Zimowy Pruszków” dla dzieci 
przedszkolnych w ramach projektu z zakresu edukacji regionalnej „Pruszków 
poznasz - polubisz” w roku szkolnym 2020/2021 
 

Oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną 
 
Ja, niżej podpisany/a  
............................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko)  

Oświadczam, że zgodnie z art. 13ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/zapoznałam* się z 
treścią klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym prawem do 
sprostowania moich danych/danych mojego syna/danych mojej córki*, 
prawem do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawie 
do sprzeciwu przetwarzania danych opartym wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowania, oraz prawie 
wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że 
podanie tych danych było 
dobrowolne............................................................................... 
                            (data, miejsce i podpis osoby składającej oświadczenie) 
 

*niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik Nr 4: 

Metryczka na prace plastyczną 
 
Imię i nazwisko dziecka:   

 
Wiek dziecka:  

 
Nauczyciel prowadzący 
(imię i nazwisko) 

 
 
 

Pełna nazwa i adres 
przedszkola  

 
 
 

 
 


