
PISANKI KRASZANKI   

Konkurs plastyczny  

Przedszkole nr 5 ,,Tęcza” z ZSP nr 5 w Gliwicach zaprasza do udziału w  

konkursie plastycznym 

„Pisanki, pisanki, jajka malowane 

Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek” 

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym 

Cele Konkursu: 

 

- promowanie pozytywnych postaw wobec tradycji i kultury ludowej, 

- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości w różnych formach  plastycznych, 

-  poszerzanie wiedzy z zakresu technik plastycznych, 

- integracja dzieci i rodziców. 

Regulamin: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

2. Praca przestrzenna. Pisanka wielkanocna wykonana dowolną techniką. Dozwolona 

pomoc rodzica. 

3. Każda praca powinna być opatrzona metryczką imię i nazwisko autora, nazwa grupy, 

wiek autora pracy, nazwa i adres placówki, kontakt telefoniczny i mailowy placówki, 

nazwisko i imię opiekuna. 

4. Prace należy nadesłać do Przedszkole Miejskie nr 5 „Tęcza” Lucyna Paśnik ul. 

Kozielska 73, 44-100 Gliwice.  

5. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 3 prace. 

6. Konkurs trwa od 1 marca do  29 marca 2021r. 

7. Prosimy o zabezpieczenie praca, ponieważ organizator nie odpowiada za prace 

zniszczone w czasie transportu. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 kwietnia 2021r. Ogłoszenie wyników nastąpi  na  

stronie internetowej www.zsp5gliwice.pl  



10. Dyplomy oraz nagrody dla autorów nagrodzonych prac zostaną wysłane pocztą na 

adres placówki dnia 03.04.2021r. 

11. Oceny prac dokona specjalnie powołane w tym celu Jury. Oceniane będą: 

- wrażenie artystyczne,  

-oryginalność,  

-pomysłowość, 

- samodzielność,  

-różnorodność wykorzystywanych materiałów,  

-estetyka pracy.  

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i przyznaniem prawa 

do wykorzystywania prac w celu popularyzacji konkursu. 

13. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.  

14. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 691690313 Lucyna 

          

 

Koordynatorzy  konkursu: Lucyna, Patrycja, Sabina, Aleksandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 Metryczka 

Nazwisko i imię uczestnika:  

Wiek uczestnika:  

Nazwa, adres, kontakt telefoniczny i 

mailowy szkoły/placówki: 
 

Nazwisko i imię opiekuna:  

 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez 

Przedszkole Miejskie nr 5 „Tęcza” w Gliwicach konkursie  

,,Pisanki, pisanki, jajka malowane 

 Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek”.  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka, którego dane podano powyżej  

 (nazwa i adres placówki, do której uczęszcza dziecko)  

• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 Wyrażam / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych mich oraz mojego dziecka  

……………………………. w zakresie: imię i nazwisko, wiek, klasa, oraz dane rodzica/ opiekuna 

imię i  nazwisko przez: Przedszkole Miejskie nr 5 „Tęcza” ul. Kozielska 73 w Gliwicach, w  celu 

organizacji konkursu „Pisanki, pisanki, jajka malowane…”.  

….………………………………………………………..…  

podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego  

• Zgoda na publikację wizerunku   

 Wyrażam / nie wyrażam* zgody na upublicznienie wizerunku dziecka na fotografiach z 

podsumowania  przedsięwzięcia/ wręczenia nagród/ gali/ wernisażu na oficjalnej stronie 

internetowej organizatora: http://www.zsp5gliwice.pl/sp1/w celu publikacji wyników konkursu.  

 Wyrażam / nie wyrażam* zgody na upublicznienie wizerunku dziecka na fotografiach z 

podsumowania  przedsięwzięcia/ wręczenia nagród/ gali/ wernisażu na profilu placówki na 

http://www.zsp5gliwice.pl/sp1/ Gliwice w celu publikacji wyników konkursu oraz promocji 

placówki. Jednocześnie oświadczam, iż została mi przestawiona informacja o przetwarzaniu danych 

zgodnie z art.13  RODO.  

*niewłaściwe skreślić  

………………………………………………………………  

podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego 

http://www.zsp5gliwice.pl/sp1/
http://www.zsp5gliwice.pl/sp1/


 

 

 

 

 

 


