
Regulamin konkursu dla dzieci z zielonogórskich przedszkoli 

 

„Okrągłe pory roku” 
(origami płaskie z koła) 

 

§  1  Organizator  konkursu  plastycznego 

 

Organizatorem konkursu jest  Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami integracyjnymi im. 

„ABC…” 

 

§  2  Cel  konkursu   

1. Integracja grupy. 

2. Usprawnianie motoryki małej. 

3. Rozwijanie wyobraźni. 

4. Zapoznanie z techniką plastyczną „origami płaskie z koła” 

 

 

§  3  Uczestnicy  konkursu 

Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym.  

 

§  4 Temat  Konkursu 

„Okrągłe pory roku” 

 

§  5 Pozostałe  ustalenia.    

 

1. Konkurs rozpoczyna się 12.10.2015 i trwać będzie do 16.11.2015 r. 

2. Temat prac konkursowych brzmi: „Okrągłe pory roku”. 

3. Praca konkursowa jest pracą zbiorową. 

4. Każda grupa z przedszkola może wystawić do konkursu jedną pracę. Każda placówka 

może wytypować do udziału w konkursie tyle prac ile jest grup w przedszkolu. 

5. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie B1 techniką  

„origami płaskie z koła”. 

6. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez 

dzieci pod kierunkiem nauczyciela. ( samodzielnie wycinane, przyklejane i składane 

koła) 

7. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu. 

8. Każda praca powinna być opatrzona danymi: nazwa grupy, wiek dzieci z danej grupy, 

nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy 

9. Prace należy nadesłać do 16.11.2015r. na adres: 

Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. „ABC…” 

Ul. Rydza Śmigłego 5 

Zielona Góra 

Tel: 68-453-10-55 

Koordynator konkursu:  

Iwona Aniszkiewicz-Stankowiak 

Tel; 608270427    

10. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory 

artystyczne. 

11. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej naszego przedszkola. 



12. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody. 

13. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie. 

 

 

 

Uwagi: 

1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie 

internetowej Przedszkola nr 21 

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.  

 

 

 

 


