
REGULAMIN  

KONKURSU PLASTYCZNEGO                                      

pt. "EKO ozdoba choinkowa" dla dzieci                     

uczęszczających do Przedszkola nr 16 we Wrocławiu 

 

 

 

 

 

CELE KONKURSU: 

1. Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci. 
2. Promowanie ponownego przetwarzania odpadów na praktyczne przedmioty 

codziennego użytku. 
3. Zwracanie uwagi na ochronę środowiska poprzez wykorzystanie materiałów 

naturalnych. 
4. Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności u dzieci poprzez poszukiwanie twórczych  

i oryginalnych rozwiązań.  

  



ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Tematem pracy konkursowej jest "Eko ozdoba choinkowa". 
2. W konkursie biorą udział dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 16 we Wrocławiu. 
3. Organizatorką konkursu jest Weronika Grzelak (grupa I i III). 
4. Prace konkursowe należy złożyć u wychowawcy swojej grupy w terminie  

od 01.12.2021r. do 16.12.2021r. 
5. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dowolną techniką, w formie przestrzennej,  

z użyciem materiałów naturalnych (np. szyszki, piórka, gałązki, liście, makaron itp.) lub 
wtórnych (np. papier, tektura, butelki PET, korki itp.) ozdoby choinkowej, która powinna mieć 
formę zwartą, a jej elementy muszą być solidnie  
ze sobą połączone. 

6. Prace konkursowe należy wykonać samodzielnie i indywidualnie. 
7. Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę plastyczną. 
8. Każda praca musi być podpisana (dane o autorze powinny zawierać: imię i nazwisko oraz 

numer grupy).  

 

WYNIKI KONKURSUI NAGRODY 

1. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych, a następnie wyłoni laureatów I, II  
i III miejsca w dniu zakończenia konkursu. 

2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki  
oraz 5-6 latki. 

3. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, oryginalność i pomysłowość, estetyka wykonania. 
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17.12.2021r. 
5. W konkursie przewidziane są nagrody dla dzieci za zajęcie I, II i III miejsca.  
6. Decyzja Komisji Konkursowej, dotycząca wskazania laureatów konkursu  

oraz przyznania im nagród jest ostateczna.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac na stronie internetowej przedszkola.  
2. Uczestnicy, biorący udział w konkursie, akceptują jego regulamin.  
3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej przedszkola: 

http://zsp16.wroclaw.pl/p16wroclaw/ oraz na tablicy informacyjnej.  
4. Organizatorka konkursu zastrzega sobie prawo do: zmiany postanowień niniejszego regulaminu 

w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu; 
nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac. 

 

ZACHĘCAM DO UDZIAŁU! 
                                                                                                    Weronika Grzelak 


