
                                                                                                                                 
 

Przedszkole Publiczne nr 10 „Bajkowa łąka” 

zaprasza do udziału w: 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE  

PLASTYCZNO- TECHNICZNYM  

pt. „MOJA SKARBONKA” 

organizowanym w ramach projektu Fundacji mBanku „Rosnę z matematyką”,  

realizowanym u nas pod nazwą „Mały Finansista”. 

 

Cele konkursu: 

 Promowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym,  

 Rozwijanie zainteresowań plastycznych, 

 Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi,  

 Rozwijanie wyobraźni, aktywności twórczej i zainteresowań finansami poprzez 

zabawę. 

 

REGULAMIN: 

1.  Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastyczno- technicznej  

pt. ,,Moja skarbonka” 

2. Do wykonania pracy konkursowej można wykorzystać dowolne materiały. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat. 

4. Technika plastyczna: dowolna. 

5. Format: praca płaska (format A4) lub przestrzenna (30 x 30). Ilość prac z jednej placówki: 

maksymalnie 3 prace. 

6. Termin nadsyłania prac: do 31 marca 2023r. (decyduje data stempla pocztowego). 

7. Prace należy przesyłać na adres: 

Przedszkole Publiczne Nr 10  

Ul. Wołogoska 5  

71-131 Szczecin 

Z dopiskiem „Konkurs plastyczny- skarbonka” 

Z uwagi na to, że prace mogą być przestrzenne istnieje możliwość przesłania zdjęcia wykonanej 

pracy na adres e-mail: pp10@miasto.szczecin.pl 



                                                                                                                                 
 

8. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 8 kwietnia  2023 r. 

9. Każda praca powinna zawierać metryczkę napisaną komputerowo: imię i nazwisko autora, 

wiek, dokładny adres placówki, numer telefonu i e-mail placówki lub nauczyciela, imię  

i nazwisko nauczyciela prowadzącego (załącznik nr 2). Od uczestników konkursu wymagana 

jest zgoda i podpis rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1). 

10. Prace nieopisane nie zostaną dopuszczone do oceny przez jury. 

11. Kryteria oceniania prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, materiał użyty do 

prac, samodzielność dziecka przy wykonaniu pracy plastycznej. 

12. Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora. Prace oceniane będą w dwóch  

kategoriach wiekowych: 3-4 lata i 5-6 lat. 

13. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz  

1 wyróżnienie. Nagrody i dyplomy będą do odbioru w Przedszkolu Publicznym nr 10  

w Szczecinie. Pozostali uczestnicy  otrzymają dyplomy  przesłane drogą elektroniczną. 

14. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie placówki 

www.pp10.szczecin.pl.  

15. Nadesłanych prac nie zwracamy. Prace przechodzą na własność Organizatora. Udział  

w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestników oraz ich opiekunów wyłącznie na potrzeby konkursu oraz prezentację prac na 

wystawie w przedszkolu i stronie internetowej przedszkola.. 

16. Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy  

o właściwe zabezpieczenie prac. 

17. Wszystkie dzieci oraz ich opiekunowie otrzymają podziękowania i dyplomy udziału  

w konkursie pocztą elektroniczną. 

18. Przedszkole Publiczne nr 10 „Bajkowa łąka” w Szczecinie bierze udział w Programie 

Grantowym  „Rosnę z matematyką” organizowanym przez Fundację mBanku, w ramach 

którego realizujemy projekt „Mały Finansista”. 

 

Dodatkowych informacji udziela główny organizator konkursu: 

Katarzyna Howorska, Maja Prędki 

e-mail: pp10@miasto.szczecin.pl 

 

 

 

http://www.pp10.szczecin.pl/


                                                                                                                                 
 

Załącznik nr 1  

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno- Techniczny „Moja skarbonka” organizowany przez 

Przedszkole Publiczne nr 10 „Bajkowa łąka” w Szczecinie.   

 

Proszę wstawić znak „X” 

 

☐ Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ...............................................................        (imię 

i nazwisko dziecka) w konkursie „Moja skarbonka” organizowanym przez Przedszkole 

Publiczne nr 10 w Szczecinie.  

☐ Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin konkursu. 

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu 

wzięcia udziału w konkursie „Moja skarbonka”. Jestem świadomy/a, że zgoda jest dobrowolna 

i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia 

mojego dziecka do udziału w konkursie, oceniania jego pracy i wynagradzania jej przez 

organizatora. 

☐ Wyrażam zgodę/ ☐ Nie wyrażam zgody na publikację pracy mojego dziecka wraz  

z oznaczeniem jego imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola w materiałach informacyjnych 

opracowanych i upowszechnianych przez Przedszkole Publiczne nr 10 „Bajkowa łąka”  

w Szczecinie w zakresie realizacji konkursu. 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  

z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami), ☐ wyrażam zgodę/ ☐ nie wyrażam zgody 

na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku, imienia i nazwiska mojego dziecka  

w materiałach informacyjnych opracowanych i upowszechnianych przez Przedszkole 

Publiczne nr 10 „Bajkowa łąka” w Szczecinie, w zakresie realizacji konkursu. 

 

 

 

 

                                                     …………………………………………………………  

 

                                                                Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego   

 

 

 

 



                                                                                                                                 
 

 

Załącznik nr 2 

Metryczka* 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

„Moja skarbonka” 

 

Wiek dziecka 
 

Nazwa i adres przedszkola  
 

Imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna  
 

Adres e- mail, na który przesłać dyplomy  

i podziękowania w formie pdf 

 

  

 

*prosimy wypełnić komputerowo lub drukowanymi literami 

 

 

 

 

 


