
 

  

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pod patronatem Burmistrza Radzymina Sz. P. Krzysztofa Chacińskiego 

pt.:„POLSKIE SYMBOLE NARODOWE” 

 

§ 1. Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie 

§ 2. Cele konkursu: 

 Uczczenie Narodowego Święta Niepodległości, 
 Poszerzanie wiedzy historycznej na temat odzyskania przez Polskę niepodległości, 
 Uwrażliwienie na wartości patriotyczno-narodowe, 
 Wzbudzanie w dzieciach uczuć patriotycznych i narodowej dumy, 
 Stworzenie okazji do działalności plastycznej związanej z symboliką narodową, 
 Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi, 
 Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności. 

§ 3. Uczestnicy: 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci z Przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych z Gminy Radzymin.  

§ 4. Zasady uczestnictwa: 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce 
związanej z symbolami: godło Polski, flaga biało-czerwona, hymn „Mazurek 
Dąbrowskiego”. 

2. Praca musi być wykonana indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę). 
3. Każde przedszkole może zgłosić do konkursu 4 prace (po 2 prace z każdej grupy 

wiekowej 2,5-3-4 latki oraz 5-6 latki). 
4. Każda praca powinna zawierać na odwrocie przyklejoną metryczkę (załącznik nr 1 

niniejszego regulaminu) 

§ 5. Format pracy: 

Do konkursu może być zgłoszona praca płaska w formacie A3 bądź przestrzenna z 
użyciem różnorodnych materiałów.  

 



§ 6. Kryteria oceny: 

 Zgodność z regulaminem i tematem konkursu, 
 Wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych, 
 Pomysłowość w ujęciu tematu, 
 Ogólny wyraz artystyczny i estetyka pracy. 

§ 7. Termin i miejsce dostarczenia prac: 

 Termin: prace należy dostarczyć do 31.10.2022r. 
 Miejsce dostarczenia prac: Przedszkole nr 2 im. Czerwonego Kapturka w 

Radzyminie, ul. Witosa 78 (sekretariat) 

§ 8.Ogłoszenie wyników: 

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 8.11.2022 r. o godz. 
10.30 w Przedszkolu nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie w sali 2-3. 

§ 9.Uwagi: 

 Prace konkursowe stają się własnością organizatora i nie podlegają zwrotowi; 
 Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu; 
 Uczestnictwo w konkursie oznacza udzielenie zgody na publikację imienia i nazwiska 

oraz wizerunku jego uczestnika (załącznik nr 2 niniejszego regulaminu); 
 Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia i opublikowania prac. 

Patronat:  

 Proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie 

Patronat medialny: 
 

 Gazeta „Wieści Podwarszawskie” 
 Radio „Radio Fama” 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

 

 

Organizatorzy: Marta Kozicka, Anna Gwiazda – Dębek, 

Milena Przybysz, Aleksandra Paciorek 

 

 


