
Przedszkole nr 50 w Rybniku                               

                         
                                             

Regulamin dzielnicowego konkursu plastycznego - technicznego

             „Najpiękniejsze palmy wielkanocne”

1. Cele konkursu

 Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów Wielkanocnych związanych                          
z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;

 Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;

 Rozbudzanie inwencji twórczej dziecka;
 Doskonalenie sprawności manualnej dziecka;
 Przekaz wartości i tradycji ludowej;
 Integracja społeczności lokalnej.

2. Informacje ogólne 

 Organizatorem Konkursu jest Przedszkole nr 50 w Rybniku;
 Prace konkursowe należy składać w holu przedszkola, od 8 do 25 marca 2022r. (maksymalnie do godz.

15.30) do specjalnie przygotowanego kosza, a kartę zgłoszenia wraz ze zgodą do skrzyni stojącej obok.
 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III z dzielnicy 

Boguszowice Stare.
 Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach:

I kategoria- dzieci w wieku przedszkolnym 
II kategoria- uczniowie klas I-III

 Z uwagi na powołanie niezależnego i neutralnego jury w konkursie mogą brać udział wychowankowie 
z  Przedszkola nr 50, które jest organizatorem.

3. Regulamin

 Palma przekazana na konkurs ma być wytworem pracy dziecka przy pomocy osoby dorosłej;  
 Prace grupowe zostaną odrzucone, oceniane będą tylko prace indywidualne;
 Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną palmę;
 Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formie przestrzennej; 
 Maksymalna wysokość palmy to 100 cm, wyższe zostaną odrzucone  ;



 Każda  przyniesiona praca musi być opatrzona metryczką: imię i nazwisko dziecka oraz wiek 
(metryczkę proszę stabilnie przypiąć do palmy). Dołączyć należy również uzupełnioną  kartę 
zgłoszenia (załącznik 1) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2)

 Kolejno, koordynatorzy konkursu przydzielą losowo każdej palmie numer, w celu dokonania 
sprawiedliwej oceny; 

 Oceny prac dokona komisja powołana przez koordynatorów konkursu;
 Komisja konkursowa podczas oceny poszczególnych prac będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

prezentację ogólną, estetykę i staranność; wykorzystanie materiału przyrodniczego, pomysłowość         
i oryginalność, różnorodność użytych materiałów;

 Wszystkie przyniesione palmy zostaną wyeksponowane w holu przedszkola;
 Każda praca konkursowa zostanie również sfotografowana, by w ramach współpracy ze środowiskiem 

lokalnym stworzyć wystawę fotograficzną (Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa)
 Organizator nie odpowiada za ewentualne uszkodzenie prezentowanych prac.
 Prace, które nie zostaną odebrane, przechodzą na własność organizatora i zostanie z nich zrobiona 

wystawa pokonkursowa na terenie Boguszowic Starych.

4. Rozstrzygnięcie konkursu 

 Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 1 kwietnia 2022r. na stronie internetowej przedszkola; 
 Organizator skontaktuje się telefonicznie z autorami zwycięskich prac;
 Zwycięzcom pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii  zostaną wręczone nagrody oraz dyplomy;

5. Uwagi końcowe 

 Prace zgłoszone do konkursu będzie można odebrać od organizatora  tuż przed Niedzielą Palmową,      
w dniach 7-8 kwietnia 2022r. (czwartek- piątek) maksymalnie do godz.15.30.

 W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt mailowy: p50agnkaj@interia.pl lub pod numerem 
tel. 662215809

 Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Szymik-Kajzerek, Katarzyna Koziołek, Ewelina Zniszczoł, 
Justyna Juranek, Aleksandra Wengerska, Joanna Schuchmielska, Dagmara Wojaczek, Dorota Popek, 
Anna Glazik.

mailto:p50agnkaj@interia.pl


Załącznik 1

Karta zgłoszenia

Dzielnicowy konkurs plastyczny:
„Najpiękniejsze palmy wielkanocne”

1. Imię i nazwisko dziecka

2. Wiek

3. Nazwa przedszkola, szkoły, klasy do
której dziecko uczęszcza

4. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
prawnego

5. Telefon kontaktowy

6. Mieszkam bądź dziecko uczy się
w dzielnicy Boguszowice Stare

TAK   /    NIE

7. Czy palma będzie odbierana przez
autora po zakończeniu konkursu? TAK   /    NIE

Załącznik 2 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole nr 50 w Rybniku  danych osobowych mojego dziecka 
…………………………..…………....... do celów przeprowadzenia dzielnicowego konkursu plastycznego 
„Najpiękniejsze palmy wielkanocne”. Dane będą przechowywane przez okres realizacji zadania.

W przypadku zwycięstwa mojego dziecka wyrażam/ nie wyrażam  zgody na zamieszczenie na stronie 
internetowej Przedszkola nr 50, imienia i pierwszej litery nazwiska, wieku dziecka oraz nazwy przedszkola 
bądź szkoły do której dziecko uczęszcza. Wyrażam/ nie wyrażam zgody na publikację zdjęć dziecka na stronie
internetowej przedszkola ze spotkania na którym zostaną wręczone nagrody.

Wyrażam/ nie wyrażam zgody na umieszczenie zdjęcia plamy wraz z opisem (imię, wiek, nazwa szkoły, 
przedszkola) podczas wystawy fotograficznej w Kościele NSPJ.

Miejscowość, data                       Podpis rodzica/opiekuna prawnego

…………………………                                      …………………………………


