
Konkurs plastyczno-ekologiczny 

"EKOLOGICZNA GRA PLANSZOWA"

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 50 w Rybniku

Konkurs skierowany jest do rybnickich przedszkolaków.

Regulamin:

1. Cele konkursu:

- kształtowanie świadomości ekologicznej;

- promowanie rozrywki jaką są gry planszowe;

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

2. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu gry planszowej o tematyce ekologicznej.

3. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat i rozpatrywany będzie w dwóch

kategoriach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki.

4. Wymagania konkursowe: 

- technika i format prac dowolny, liczba graczy 2-4,

-  praca  powinna  być  wykonana  przez  dziecko  samodzielnie  pod  kierunkiem

nauczyciela,

-  praca  konkursowa  powinna  zawierać  elementy  charakterystyczne  dla  gry

planszowej: tytuł, instrukcję, planszę, pionki do gry oraz inne potrzebne elementy.

5. Kryteria brane  pod  uwagę  przy  ocenie  pracy:  oryginalność  i  pomysłowość

w przedstawieniu tematu, samodzielność wykonania, estetyka pracy.

6. Prace  konkursowe  z  dopiskiem  ,,Konkurs  –  ekologiczna  gra  planszowa”  wraz

z dołączoną kartą zgłoszenia dziecka (załącznik nr 1) i podpisaną zgodą rodziców

(załącznik nr 2) należy dostarczyć do 9 maja 2022 roku na adres: 

Przedszkole nr 50 w Rybniku, ul. Sztolniowa 29c, 44-251 Rybnik



7. Gry planszowe przechodzą na własność organizatora.

8. Oceny nadesłanych gier planszowych dokona powołana komisja konkursowa.

9. Ogłoszenie  wyników  nastąpi  16.05.2022r. Lista  nagrodzonych  osób  zostanie

opublikowana na stronie internetowej przedszkola: https://www.p50.miastorybnik.pl/ .

Wszyscy uczestnicy otrzymają drogą mailową dyplomy a nauczyciele podziękowania

za udział w konkursie. Nagrody dla zdobywców I, II i III miejsca zostaną dostarczone

do właściwej placówki.

Uwagi: W sprawach dotyczących konkursu prosimy o kontakt mailowy: 

p50maciejczykjolanta@gmail.com

 

mailto:p50maciejczykjolanta@gmail.com
https://www.p50.miastorybnik.pl/


Załącznik 1. 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

„EKOLOGICZNA GRA PLANSZOWA”

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………….

Wiek dziecka: ………….………………………………………………………………………..

Tytuł gry planszowej:………………………………...………………………………………….

Imię i nazwisko nauczyciela:……………………………………………………………………

E-mail nauczyciela:……………………………………………………………………………...

Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………………………...

Nazwa przedszkola, adres:………………………………………………………………………

E-mail przedszkola:……………………………………………………………………………...

Załącznik 2.

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………….

w konkursie plastyczno-ekologicznym ,,Ekologiczna gra planszowa” organizowanym przez

Przedszkole nr 50 w Rybniku. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego

dziecka   w celach wynikających z przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

Wyrażam  zgodę  na  zamieszczenie  zdjęć  pracy  mojego  dziecka  na  stronie  internetowej

https://www.p50.miastorybnik.pl/ oraz  na  wystawę  prac  konkursowych  organizowanej

w Przedszkolu nr 50 w Rybniku.

Rybnik, dn………………….. Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

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

https://www.p50.miastorybnik.pl/

