
KONKURS PLASTYCZNY
Przedszkole nr 2 im. Czerwonego Kapturka zaprasza dzieci i rodziców do udziału w

konkursie plastycznym pod hasłem:
„Poznaj las z Czerwonym Kapturkiem”

ORGANIZATOR:
Przedszkole nr 2 im. Czerwonego Kapturka
Ul. Witosa 78
05-250 Radzymin

CEL KONKURSU:

- popularyzacja wiedzy z zakresu edukacji leśnej w odniesieniu do bajki o Czerwonym
Kapturku,

- rozwijanie naturalnej fascynacji dzieci światem przyrodniczym, jego różnorodnością,
bogactwem i pięknem,

-  poznawanie walorów przyrodniczych naszego regionu,
- zachęcenie do poznawania gatunków roślin i zwierząt,
- rozwijanie wyobraźni i inspirowanie do pracy twórczej,
- zachęcenie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania czasu.

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs kierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Konkurs przewiduje 3 kategorie wiekowe:
- dzieci w wieku 2,5 – 3 lat,
- dzieci w wieku 4 -5 lat,
- dzieci w wieku 6 lat.

3. Forma prac konkursowych:
- forma przestrzenna – makieta,
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- format: A-4 lub A-3,
- technika wykonania – dowolna,
- można użyć materiałów naturalnych znalezionych w lesie (drewno, kora, patyki,

szyszki, nasiona, liście, owoce, pióra, sierść, kamienie, huby, części roślin, itp.)
- do prac nie zbieramy roślin chronionych, nie niszczymy miejsc lęgowych i gniazd

ptaków,  nie okaleczamy zwierząt, ani drzew, przebywając w lasach pamiętamy o
podstawowych zasadach kultury osobistej.

- prace indywidualne, samodzielność wykonania przy niewielkiej pomocy rodzica,
- w pracy konkursowej wymogiem koniecznym jest umieszczenie chatki babci oraz

figurki (postaci) Czerwonego Kapturka.

4. Kryteria oceny: Ocenie będzie podlegać estetyka wykonania pracy, technika i
pomysłowość przedstawienia tematu dostosowana do wieku wykonawcy.

5. Zgłaszanie prac:
• Prace należy wykonać indywidualnie (dopuszcza się prace rodzeństwa).
• Prace należy obowiązkowo trwale podpisać na odwrocie według

zamieszczonego wzoru (karta podpisu pracy – zał. nr 1) i składać bezpośrednio
u organizatora,

• Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac
w trakcie przesyłki.

• Prace składamy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2022r.
• Nagrodzenie zwycięzców nastąpi 21 marca 2022r, podczas uroczystych

obchodów Pierwszego Dnia Wiosny.

6. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez Panią Dyrektor Magdalenę
Jarzębską-Kopkę.

7. Z pośród prac, w każdej kategorii wiekowej zostanie wybrane I, II i III  miejsce.
Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo nadania wyróżnień.

8. Nagrodzone dzieci otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

9. Termin składania (nieprzekraczalny) prac: 16.03.2022 r., można kontaktować się w
tym celu z grupą 7, 9.

10. Komisja konkursowa wybierze i nagrodzi najlepsze prace do dnia 17.03.2022 r.

11. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach
konkursowych.

12. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygnie organizator.
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13. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej:
https://przedszkole2.radzymin.pl/

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Załącznik nr 1

KARTA PODPISU PRACY
.

TYTUŁ
PRACY:

IMIĘ I
NAZWISKO
AUTORA

NAZWA I
NUMER
GRUPY

WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA  LITERMI DRUKOWANYM I TRWALE

PRZYMOCOWAĆ

3

https://przedszkole2.radzymin.pl/

