
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

PT. „MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z KSIĄŻKOWEJ BAJKI” 

DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NR 16 

WE WROCŁAWIU 

 

 

"Kiedy przeczytam nową książkę,  

to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, 

a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem 

– to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem." 

~ przysłowie chińskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele konkursu: 

1. Promocja aktywności czytelniczej oraz propagowanie idei głośnego czytania dzieciom. 

2. Zainteresowanie i poznawanie literatury bajkowej oraz kształtowanie wrażliwości 

odbioru utworów literackich. 

3. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci. 

4. Wzbogacanie warsztatu plastycznego w zakresie różnorodnych form 

i technik plastycznych. 

5. Wspieranie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie. 



REGULAMIN KONKURSU. ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Tematem pracy konkursowej jest: „Moja ulubiona postać z książkowej bajki”. 

2. W konkursie biorą udział dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 16 we Wrocławiu. 

3. Organizatorami konkursu są Barbara Chmielnicka (grupa IV) i Aleksandra Badowska 

(grupa II i IV). 

4. Prace konkursowe należy złożyć u wybranego organizatora konkursu 

w terminie od 17 X 2022r. do 04 XI 2022r. Praca ma być wykonana 

w formacie przestrzennym lub płaskim A3, A4. 

• Praca konkursowa może być wykonana przy wykorzystaniu dowolnie wybranej 

techniki plastycznej. 

• Motywem przewodnim pracy musi być bohater lub bohaterowie dowolnej bajki 

książkowej dla dzieci. 

5. Prace przekazane na konkurs muszą być wykonane własnoręcznie, bez pomocy innych 

osób. 

6. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę. 

7. Każda praca musi posiadać tytuł (nazwa bohatera i bajki, z jakiej pochodzi) oraz dane 

uczestnika: imię i nazwisko, grupa (na odwrocie). 

 

Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Jury powołane przez organizatorów, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

konkursu 07 XI 2022r. 

2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

• 3 – 4 latki, 

• 5 – 6 latki. 

3. Kryteria oceny prac: 

• estetyka wykonanej pracy, 

• oryginalność, pomysłowość, 

• zgodność pracy z tematem, 

• samodzielność w wykonaniu pracy, 

• walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania. 



4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 09 XI 2022r. na stronie internetowej przedszkola 

oraz na tablicy przy wyeksponowanych pracach. 

5. W konkursie przewidziane są nagrody dla dzieci, które zajmą I, II oraz III miejsce. 

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy. 

6. Decyzja jury, dotycząca wskazania laureatów konkursu oraz przyznani im nagród jest 

ostateczna. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Autorzy i ich opiekunowie zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac oraz danych 

osobowych 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. Organizatorzy zastrzegają 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. 

 

Zachęcamy do udziału! 

Organizatorzy konkursu: 

Barbara Chmielnicka 

Aleksandra Badowska 


