
Regulamin konkursu konstrukcyjnego
„Wesoły ogród Artystycznej Ósemeczki”

1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie Nr 8 w Mielcu
„Artystyczna Ósemeczka”.

2. Data i miejsce
Czas trwania konkursu: od 6.05.2021 r. do 31.05.202 1r.
Miejsce: Przedszkole Miejskie Nr 8 w Mielcu „Artystyczna Ósemeczka”.

3. Uczestnicy konkursu
Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy dzieci z rodzicami ze
wszystkich grup przedszkolnych.

4. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie elementu dekoracyjnego, ozdoby,
zabawki  do ogrodu przedszkolnego.



5. Cele konkursu:
● promowanie wśród dzieci i rodziców postaw twórczych oraz

uwrażliwianie na konieczność dbania o środowisko naturalne,
● rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań

konstrukcyjno- plastycznych,
● rozbudzanie wyobraźni i fantazji oraz czerpanie radości z działań na

rzecz społeczności przedszkolnej,
● budowanie wiary we własne możliwości i umiejętności,
● poszerzanie współpracy między placówką przedszkolną a rodzicami.

6. Warunki uczestnictwa w konkursie
● element dekoracyjny  może być wykonany w dowolnym rozmiarze, min.

50 cm.,
● element dekoracyjny powinien być bezpieczny dla dzieci,
● każde dziecko może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę,
● element dekoracyjny należy dostarczyć do placówki do nauczycieli

poszczególnych grup z metryczką (opis: imię i nazwisko autora pracy,
rodziców, członków rodzin, nazwa grupy),

● przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem na
wyrażenie zgody na publikację nagrodzonej pracy z podpisem imienia i
nazwiska dziecka i rodzica oraz nazwą grupy,

● organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć prac
konkursowych na stronie internetowej przedszkola.

7. Przebieg i organizacja konkursu
● zgłoszone prace na konkurs zostaną opublikowane na stronie

internetowej przedszkola.
● rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 02.06.2021 r.
● zorganizowanie wystawy stałej w ogrodzie przedszkolnym.

8. Oceny i nagrody
● oceny prac dokona Komisja Konkursowa.
● prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie wymienionych

kryteriów:
❖ wykorzystanie surowców naturalnych,
❖ pomysłowość, elementy żartu twórczego,
❖ wrażenia estetyczne,
❖ bezpieczeństwo dzieci.

● 1, 2, 3 miejsce-  zostaną szczególnie nagrodzone.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI WRAZ Z RODZICAMI
DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Organizatorzy konkursu: dyrektor Przedszkola Barbara Smajdor,
przewodniczący Rady Rodziców Mariusz Bożek.


