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              Przedszkole Niepubliczne 

                                    PŁOMYK MONTESSORI 

ul. Karola Miarki 21,  

41-940 Piekary Śląskie 

 

Regulamin konkursu plastycznego 

„Moja ulubiona postać z bajki”  

Szczegóły konkursu 

 

5 listopada  obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Korzystając z tej okoliczności 

Przedszkole Niepubliczne „Płomyk Montessori” w Piekarach Śląskich, podążając za potrzebami 

swoich wychowanków zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt.:  

„Moja ulubiona postać z bajki”. 

 

1. Postanowienia ogólne : 

1) Organizator konkursu: 

- Przedszkole Niepubliczne „Płomyk Montessori” w Piekarach Śląskich. 

2) Miejsce konkursu: 

- Przedszkole Niepubliczne „Płomyk Montessori” w Piekarach Śląskich. 

3) Adresaci konkursu: 

- Wychowankowie Przedszkola Niepublicznego „Płomyk Montessori” w Piekarach Śląskich. 

4) Koordynator konkursu: 

-  mgr Aneta Zorychta 

 

2. Cele konkursu: 

➢ rozwijanie wrażliwości artystycznej, 

➢ wspieranie ekspresji twórczej, 

➢ popularyzacja literatury dziecięcej. 
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3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.  

2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), wychowankowie 

Przedszkola Niepublicznego „Płomyk Montessori” w Piekarach Śląskich. 

3. Każdy przedszkolak może przedłożyć maksymalnie jedną pracę w formacie A4 wykonaną 

dowolną płaską techniką plastyczną i opatrzoną legendą (pseudonim oraz wiek autora) w lewym 

górnym rogu,  w zaklejonej kopercie opisanej: Konkurs plastyczny – Moja ulubiona postać z bajki”. 

4. Prace przekazane na konkurs powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko. 

5. Kryteria oceny prac: 

- oryginalność, 

- walory artystyczne, 

- pomysłowość,  

- samodzielność, 

- estetyka wykonania. 

6. Zgłoszenie pracy na konkurs uznane będzie za akceptację warunków regulaminu oraz wyrażenie 

zgody na jej publikację na stronie internetowej i wystawienie w siedzibie przedszkola                     

po ogłoszeniu wyników. 

 

4. Terminarz 

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się  regulaminu na stronie internetowej 

Organizatora https://plomyk-montessori.pl 

2. Prace należy dostarczyć do administracji przedszkola od 24 października do 4 listopada 2022r. 

3. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą dopuszczone do udziału w konkursie. 

4. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

5. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu  dokona oceny merytorycznej przekazanych 

prac . Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 7 listopada 2022r. 

6. Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej Organizatora 

7. Wszystkie prace będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Przedszkola 

Niepublicznego „Płomyk Montessori w Piekarach Śląskich przy ul. Karola Miarki 21 od 7 listopada 

2022r.   

8. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora do rąk laureatów  po weryfikacji uczestnika 

(mail zwrotny  Rodzica dziecka z ujawnieniem imienia i nazwiska posiadacza wskazanego 

pseudonimu na adres: administracja@plomyk-montessori.pl ) 

 

5. Postanowienia końcowe: 

1. Do oceny  złożonych prac zostanie powołane Jury, które przyzna najciekawszym pracom 

nagrody. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.  

2. O wszystkich sprawach nieregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja 

Regulaminu należy do Jury. 

https://plomyk-montessori.pl/
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