
REGULAMIN KONKURSU:  

 

1. Cele konkursu:  
- rozbudzenie zamiłowania i szacunku do przyrody,  

- podniesienie i rozwijanie świadomości ekologicznej u 

najmłodszych – zwrócenie uwagi na konieczność ochrony przyrody, 

- propagowanie wśród dzieci właściwych postaw proekologicznych 

oraz ekologicznego trybu życia, 

- poszerzanie wiedzy na temat potrzeby segregowania odpadów, 

oszczędzania surowców oraz zalet recyklingu,  

- wykorzystanie umiejętności i zdobytej wiedzy w praktycznym 

działaniu - samodzielne przetwarzanie surowców wtórnych,  

- rozwijanie zdolności manualnych, artystycznych oraz twórczej 

wyobraźni i kreatywności dzieci, 

- rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz poszerzanie wiedzy z 

zakresu różnych technik plastycznych.  

 

 

2. Uczestnicy 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym,  

tj. 3-6 lat.  

Praca konkursowa może być wykonana przez dziecko samodzielnie 

lub z pomocą rodzica/opiekuna/nauczyciela.  

 

Praca powinna zawierać karteczkę informacyjną:  

- nazwa konkursu: MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS  

EKOLOGICZNO-PLASTYCZNY „Coś z niczego”, 

- tytuł pracy,  

- imię, nazwisko, wiek autora pracy, 

- nazwa i adres przedszkola uczestnika konkursu  

(+numer telefonu), 

- imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela/rodzica dziecka  

(+numer telefonu).  

 

Wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na 

opublikowanie imienia i nazwiska na stronie internetowej 

przedszkola oraz tablicy ogłoszeń. 

 



3. Technika wykonania pracy – dowolna. Najlepiej jeśli praca 

będzie miała formę przestrzenną.   

Obowiązkiem jest wykonanie pracy z surowca wtórnego!  

Dopuszcza się możliwość wykorzystania innych materiałów (kleju, 

taśmy, itp.), jednak powinny one pełnić rolę pomocniczą.  

 

4.  Warunki uczestnictwa: 

 

* Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy i doręczenie jej 

przez rodzica/opiekuna/nauczyciela do organizatora:  

Przedszkole Publiczna Nr 14 „TULINKOWO”  

ul. Bandurskiego 56 

71-685 Szczecin 

Koordynator konkursu: Klaudia Popiołek 

 
* Termin dostarczania prac  

28 marzec 2022r. - 15 kwiecień 2022r. 

 

* Praca konkursowa musi być oznaczona metryczką (patrz punkt 

drugi – uczestnicy) oraz zabezpieczona przed zniszczeniem. 

 

* Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę (prace grupowe 

nie będą zaklasyfikowane do konkursu).  

 

* Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą 

klasyfikowane przez Komisję! 

 

* Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się  

22 kwietnia 2022r. – ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI.  

 
* Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie 

pokonkursowej 22.04.2022r. w holu PP 14.  

 

* Autorzy będą mogli odebrać swoje prace konkursowe w dniach  

25-29 kwiecień 2022r. Prace nieodebrane w tym terminie zostaną w 

placówce organizatora.  

 

 



5. Kryteria oceny prac 

Koordynator konkursu powoła dwie dodatkowe osoby do Komisji 

Konkursowej, które ocenią pracę pod względem:  

- pomysłowości, kreatywności,  

- oryginalności,  

- estetyki wykonania,  

- wkładu pracy włożonego w wykonanie pracy, 

- zgodności z regulaminem, 

- wielkości i ilości użytych surowców.  

 

 

6.  Nagrody 
Autorom trzech najlepszych prac (I, II, III miejsce) wybranych przez 

Komisję zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

Pozostałym uczestnikom konkursy zostanę wręczone wyróżnienia i 

drobne upominki. 

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez opublikowanie listy 

laureatów na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy 

ogłoszeń. 

 

Uczestnicy będą mogli zgłaszać się po odbiór nagród do placówki 

(PP 14) od dnia 25 kwietnia 2022r. w godzinach 6:30-16:30.  

 

 

Przekazanie pracy organizatorowi konkursu jest jednocześnie 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w ramach konkursu i 
oznacza akceptację warunków konkursu określonych w niniejszym 

Regulaminie.  
 
 


