
REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

,,Pszczółka moim przyjacielem” 

§ 1 

Cele Konkursu: 

1) szerzenie wiedzy na temat znaczenia pszczół w przyrodzie, 

2) rozwój umiejętności plastycznych i technicznych wśród dzieci, 

3) współpraca rodziców i dzieci. 

 

§ 2 

Organizator Konkursu: 

1. Przedszkole Samorządowe nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 1 w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 105, 58-305 Wałbrzych, tel. 74 842 43 68. 

2. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat Konkursu: Monika Kin, Beata 

Bajdo oraz Angelika Pawlicka. Kontakt z organizatorami poprzez mobiDziennik. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

 

§ 3 

Założenia organizacyjne: 

1. Organizacja konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków własnych 

Organizatora, Rady Rodziców  ZSP nr 1 w Wałbrzychu. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród dzieci  przedszkola, w dwóch kategoriach 

wiekowych: 

1)  dzieci 3- 4-letnie, 

2) dzieci 5-6-letnie. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. 

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. 

6. Tematyka prac powinna być związana z szeroko pojętym pszczelarstwem i dbaniem o 

pszczoły. 

7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na 

wykorzystanie zdjęć prac na następujących polach eksploatacji: używania zdjęć prac 

na stronie internetowej Organizatora oraz jego facebook’u oraz w innych formach 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np.  wprowadzenie do pamięci 

komputera). 

8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 

9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

Organizatora prawa własności. 

10. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 

Konkursową. 

11. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 1 http://psp17.pl/. 

12. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

13. Zdjęcia wykonanych prac należy przesłać przez mobidziennik do jednej z wybranych 

osób: Pani Moniki Kin, Beaty Bajdo, lub Angeliki Pawlickiej w terminie do 

29.05.2020. 

 

 

http://psp17.pl/


§ 4 

Ocena prac konkursowych: 

1. Każda grupa przedszkolna może zgłosić na Konkurs dowolną ilość prac w każdej 

kategorii wiekowej, każda praca innego autorstwa. 

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie 

powołana przez Organizatorki Konkursu Panie Monikę Kin, Beatę Bajdo oraz 

Angelikę Pawlicką. 

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

1) trafność doboru tematu pracy, 

2) jakość wykonania, 

3) oryginalność, 

4) stopień trudności wykonania. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Organizatora http://psp17.pl/. 

 

§ 6 

Nagrody: 

1. Organizator przyzna trzy nagrody (rzeczowe) w każdej z dwóch kategorii 

wiekowych: 

I miejsce: 

…………………………. 

II miejsce: 

…………………………. 

III miejsce: 

…………………………… 

 

http://psp17.pl/

