
 

 

II konkurs z serii „Ocalić od zapomnienia”  

dla dzieci w wieku przedszkolnym  

pod tytułem „Historia mojej rodziny”,  

organizowanym przez  

Przedszkole Niepubliczne „Bajka”  

w Opolu. 

 

Koordynatorzy: 

Olimpia Białek 

Paulina Szczygieł 

 

Regulamin  

 

1. Cele konkursu 

 

 

1. Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez bliższe poznanie historii własnej rodziny, 

przybliżenie sylwetek swoich dziadków i pradziadków. 

2. Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych u dzieci. 

3. Integracja placówek przedszkolnych i promocja przedszkoli w środowisku lokalnym. 

 

 

 

 



 

2. Informacje ogólne. 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Opolu. 

2. Temat prac konkursowych brzmi „Historia mojej rodziny”. Historie rodzinne przedstawione na 

pracach plastycznych mogą sięgać maksymalnie do 1918 roku. 

3. Konkurs rozpoczyna się 17 października 2018 roku. 

4. Prace plastyczne należy przesyłać do 23 listopada 2018 roku. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 30 listopada 2018 roku. 

6. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 5 i 6 lat z opolskich placówek przedszkolnych. 

7. Wszystkie prace biorące udział w konkursie będzie można podziwiać w pierwszym tygodniu 

grudnia 2018 roku  podczas wystawy zorganizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Opolu, przy ul. Minorytów 4. 

 

3. Warunki uczestnictwa w  konkursie 

 

 

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, dowolną techniką 

płaską.  

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod 

kierunkiem nauczyciela lub rodzica. 

3. Organizatorzy nie odsyłają prac i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu 

promocji konkursu oraz przedszkola. 

4. Każde przedszkole może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 2  prace z każdej 

grupy wiekowej. 

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu. 

6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (opisana na odwrocie pracy): imię i nazwisko, 

wiek autora, nazwę przedszkola, nazwę grupy.  

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie przez przedszkole prawidłowo 

opisanych prac plastycznych w wyznaczonym przez organizatora terminie. 



8. Prace należy przesyłać do 23 listopada 2018 roku na adres: Przedszkole Niepubliczne 

Bajka, ul. H. Poświatowskiej 2, 45-003 Opole   z dopiskiem: konkurs plastyczny „Historia 

mojej rodziny”. 

 

 

4. Wyniki konkursu i nagrody. 

 

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów 

konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory estetyczne. 

3. Wyłonieni w konkursie plastycznym laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie 

oraz drogą mailową. 

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody. 

5. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni wraz z opiekunami na wręczenie dyplomów i nagród. 

6. Wszystkie nadesłane prace będą wystawione w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu,  

przy ul. Minorytów 4, w pierwszym tygodniu grudnia 2018 roku. 

7. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

8. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie. 

9. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie 

organizatorowi danych osobowych dziecka (imię, wiek, przedszkole i grupa do której dziecko 

uczęszcza), a także na publikację wierunku uczestnika konkursu na stronie internetowej oraz na 

profilu organizatora na portalu społecznościowym Facebook. 

 

 


