
REGULAMIN   

I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

LITERACKO-PLASTYCZNEGO 

 
 

 

1. Organizator konkursu 

Przedszkole Król Maciuś I ma przyjemność zaprosić dzieci w wieku od 3 do 6 lat do wzięcia udziału 

w  I  Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym „MAŁY PATRIOTA” organizowanym na podstawie niniejszego 

Regulaminu.  

 

2. Koordynatorzy konkursu:  

 Aneta Gawron tel. 81 524 70 88  

 Magdalena Gułaś tel. 81 524 70 88  

 Katarzyna Sobczyńska tel. 81 524 70 88  

 

3. Cel konkursu  

 kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej;   

 zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej na podstawie utworu literackiego; 

 rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci; 

 kształtowanie wyobraźni plastycznej, pomysłowości, wrażliwości estetycznej i czerpanie radości z efektów 

własnych działań twórczych.   

4. Zasady ogólne  

Dzieci mogą wziąć udział w konkursie w następujących kategoriach wiekowych:  

I Kategoria: 3 - 4 lat  

II Kategoria: 5 - 6 lat  

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu będzie nadesłanie prac plastycznych inspirowanych wierszem: 

 

„Co to jest Polska?” Czesław Janczarski 
 

- Co to jest Polska? - 
Spytał Jaś w przedszkolu. 

Polska - to wieś 
i las 

i zboże w polu, 
i szosa, którą pędzi 
do miasta autobus, 

i samolot, co leci 



wysoko, nad Tobą. 
Polska- to miasto, 
strumień i rzeka, 

i komin fabryczny, 
co dymi z daleka, 
a nawet obłoki, 

gdy nad nami mkną. 
Polska to jest także Twój rodzinny dom. 

A przedszkole? 
Tak - i przedszkole, 
i róża w ogrodzie 
i książka na stole. 

 

5. Wymogi techniczne                                                               

 Forma przestrzenna lub płaska 

 Format i kształt dowolny  

 Technika dowolna  

 

6. Wymogi formalne  

Do każdej pracy prosimy dołączyć formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) oraz zgodę na przetwarzanie i publikację 
danych osobowych (Załącznik nr 2).  
 

Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci, pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców. Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do nierozpatrywania w konkursie prac, które sugerują niesamodzielne wykonanie przez 

dzieci. 

Osoby chcące wziąć udział w konkursie, mogą zgłosić jedną pracę.  

Dozwolone są wyłącznie zgłoszenia indywidualne – zgłoszenia prac grupowych nie będą rozpatrywane.  

Możliwe jest zgłoszenie 10 prac z danego przedszkola, po 5 z każdej kategorii wiekowej (3-4-latki i 5-6-latki).   

 

Prace przyjmowane będą do dnia 26 października 2018 roku do godziny 13:00. 

 

W przypadku dostarczenia prac drogą pocztową, decyduje data otrzymania przesyłki przez Organizatorów. Prace 

zgłoszone po tym terminie, nie będą brane pod uwagę.   

 

Dodatkowo, każda Praca musi być opisana na rewersie (lub dołączonej wizytówce) w następujący sposób:  

 

 

                                                      Imię, nazwisko i wiek dziecka 

       Imię i nazwisko nauczyciela 

             Pieczątka z nazwą i numerem telefonu przedszkola 

 

 

Prace nieopisane w powyższy sposób oraz prace, do których nie dołączono zgody na udział w konkursie, nie będą 

brane pod uwagę. 

 

Prace należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście na adres: 

Przedszkole Król Maciuś I ul. B. Paśnikowskiego 6, 20-707 Lublin 

 

Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora (nie będą zwracane autorowi).  

W sprawach nie objętych regulaminem, decyduje Organizator Konkursu.  



Uczestnicy przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin oświadczają, iż zgłoszona przez nich praca jest 

dziełem ich autorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631) . Wyrażają także zgodę na publikację zgłoszonej pracy przez Organizatora na stronie 

internetowej http://sfera.lublin.pl/macius i profilu facebookowym przedszkola. 

 

7. Plebiscyt internetowy  

Dodatkowo na profilu Facebook Przedszkola „Król Maciuś I”, odbędzie się plebiscyt, w którym wyłoniony zostanie 

„Mały patriota” w dwóch kategoriach wiekowych. Głosowanie na drodze internetowej odbędzie się w dniach: 

05.11.2018 – 09.11.2018. Zakończenie głosowania nastąpi w dniu 09.11.2018 o godz. 13:00.  

W trosce o grę fair-play przebieg głosowania facebookowego będzie szczegółowo monitorowany. Jeżeli zajdzie 

jakiekolwiek podejrzenie o nieuczciwą zabawę (np. kupowanie głosów), decyzją jury konkursu praca taka zostanie 

zdyskwalifikowana z głosowania facebookowego.   

8. Kryteria oceny prac  

Prace będą oceniane pod względem:  

 zgodności z tematem;  

 samodzielności;  

 interpretacji własnej tematu;  

 walorów artystycznych, pomysłowości, oryginalności; 

 staranności wykonania.  

 

9. Jury, wyłonienie zwycięzców  

Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatorów. Jej decyzje są ostateczne oraz 

nieodwołalne.  

Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody.  

Autorzy wyróżnionych prac otrzymują pamiątkowe dyplomy.  

Laureaci konkursu oraz autorzy wyróżnionych prac zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem, zgodnie z 

danymi kontaktowymi podanymi w Formularzu Zgłoszeniowym.   

Dokładna lista laureatów i autorów prac wyróżnionych zostanie opublikowana na stronie internetowej: 

http://sfera.lublin.pl/macius. 

Dyplomy oraz nagrody zostaną wysłane laureatom drogą pocztową na adres przedszkola podany na karcie 

zgłoszeniowej.  

Wszystkie przedszkola biorące udział w konkursie otrzymują zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w 

konkursie.  

 

10. Informacja nt. przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:  

 

1) Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu 

Przedszkole Król Maciuś I będące częścią Educo BSH Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ul. B. 

Paśnikowskiego 6.  

 

2) Opiekunowie prawni uczestników konkursu wyrażając zgodę na udział w konkursie, jednocześnie wyrażają 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Imię i Nazwisko, wiek oraz nazwa placówki uczestnika) przez 

Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu oraz do publikacji danych 

osobowych (Imię i Nazwisko, wiek oraz nazwa placówki uczestnika) w przypadku otrzymania nagrody w 

konkursie. 

http://sfera.lublin.pl/macius
http://sfera.lublin.pl/macius
http://sfera.lublin.pl/macius
http://sfera.lublin.pl/macius


 

3) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia zakończenia konkursu, 

chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne. 

 

4) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 


