
Regulamin konkursu plastycznego (plastyczno- technicznego) 

 dla dzieci w wieku 16 mies.- 3,5 lat 

Organizator: Niepubliczny Językowy żłobek Wesołe Bąbelki 
Założenie programowe: 
Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 2-3,5 lat 
Cele konkursu: 
- Pobudzenie wyobraźni plastycznej dzieci 
- Przegląd różnorodnych technik plastycznych 
-Podnoszenie rangi amatorskiego ruchu artystycznego 
Warunki uczestnictwa: 
*Dzieci uczestniczą w dwóch grupach wiekowych: 
I grupa - 16 mies. – 2 lat. 
II grupa 2 – 3,5 lata 
*Każdego uczestnika może zgłosić do konkursu rodzic 
*Do prac / obowiązkowo dołączyć czytelną Kartę Zgłoszeniową 
Rodzic może współpracować z dzieckiem, pomagać mu przy wykonywaniu pracy plastycznej 
*Prace należy opatrzyć następującymi informacjami (na odwrocie pracy): 
Imię i nazwisko 
Wiek/grupa 
Adres żłobka/telefon 
Konkurs plastyczny (nazwa konkursu) 
*Pracę niezwiązane z tematami konkursu, nieopisane, w nieodpowiednim formacie, powodują 
odrzucenie prac 
*Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 
Organizacja konkursu: 
* Prace ocenia artysta sztuki Arkadiusz Kniga - Leosz 
*Organizatorzy nie oddają prac oraz zastrzegają sobie prawo do nieodpłatny reprodukowania prac 
konkursowych w celach promocyjnych Niepublicznego Językowego żłobka Wesołe Bąbelki. 
Nagrody: 
*Dla wszystkich laureatów przewiduje się nagrody rzeczowe 
VIII. Kryteria oceny: 
*Poziom artystyczny i prezentowanych prac. 
* Samodzielność autora + współpraca rodzica 
*Zgodność pracy z tematem przewodnim 
*Indywidualne potraktowanie tematu 
17.11.2022 -22.11.2022 odbędzie się konkurs plastyczno– techniczny dla dziecka ,,Jak leśne zwierzęta 
(wiewiórka, jeż, niedźwiedź) przygotowują się na zimowy sen” 
                                            Termin oddania prac do 22.11.2022r,dowolna technika, rozstrzygniecie 
30.11.2022r 
15.12.2022 -19.12.2022 odbędzie się konkurs plastyczno-techniczny ,,Świąteczny stroik”  
                                             Termin oddania prac do 19.12.2022r, dowolna technika, rozstrzygniecie 
28.12.2022r 
12.01.2023-17.01.2023 odbędzie się konkurs plastyczna ,,Ja i moje dziadkowie” 
                                              Format pracyA3 (297X420mm), termin oddania prac do 17.01.2023r, 
rozstrzygniecie 24.01.2023r 
10.03.2022-15.03.2023 odbędzie się konkurs plastyczny ,,Przyrodo -Pobudka!” 
                                             Format pracyA3 (297X420mm), termin oddania prac do 15.03.2023r, 
rozstrzygniecie 22.03.2023r 
28.04.2023-03.04.2023 odbędzie się konkurs plastyczno-techniczny ,,Stroik Wielkanocny” 



                                              Termin oddania prac do 03.04.2023 r, dowolna technika, rozstrzygniecie 
12.04.2023r 
8.05.2023-22.05.2023 odbędzie się konkurs plastyczny ,,Kim będę, gdy dorosnę” 
                                              Format pracy A3 (297 x 420 mm), termin oddania prac do 22.05.2023r, 
rozstrzygniecie 31.05.2023 r 
  
Administratorem Pana/i Danych jest: 
Niepubliczny Językowy Żłobek „Wesołe Bąbelki” Tamara Szczekot 
z siedzibą we Wrocławiu (54-150) przy ul. Pilczycka 100A 1-2 
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu 
kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych 
interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą 
przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być 
przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest 
dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania 
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich 
danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Niepubliczny Językowy żłobek, Wesołe Bąbelki” @Wszystkie prawa zastrzeżone UP RP 2019. 
 


