
  

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„ŚWIĄTECZNE FANTAZJE-OZDOBY CHOINKOWE” 

 POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA SZCZYTNO  

KRZYSZTOFA MAŃKOWSKIEGO 

 

I. Organizatorzy konkursu: 

Miejskie Przedszkole  Nr 2 „Fantazja”,  

ul. Polska 42, 12-100 Szczytno . 

 

Telefon do organizatorów: 

 Agnieszka Myślewska- 697 867 027 

 Ewa Ruszczyk- 692 556 129, 

 Magdalena Surawska – 508 053 767 

  

II. Partner konkursu: 

Urząd Miejski w Szczytnie 

ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno. 

 

III. Cele konkursu: 

 zainteresowanie i pogłębianie znajomości tradycji związanych ze Świętami 

Bożego Narodzenia, 

 powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych, 

 umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego 

Narodzenia, 

 stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, 

 kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za 

jego trwanie,  

 rozwijanie dziecięcej aktywności plastycznej z użyciem różnych materiałów, 

 rozwijanie wyobraźni plastycznej i wrażliwości estetycznej, 

  uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,  

 integracja środowiska przedszkolnego z środowiskiem lokalnym. 

 

 



IV. Temat konkursu: 

„Świąteczne Fantazje-ozdoby choinkowe” 

 

V. Kategoria wiekowa: 

Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach wiekowych: 

 Kategoria I: 3-4 lat 

 Kategoria II: 5-6 lat 

 

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika konkursu.  

2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.  

3.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby  

przeprowadzenia konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.  

4.Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( zał. 1) należy przekazać  

Organizatorowi. 

5.Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną ozdobę- 16 szt z 

danej placówki. 

6.Każdą pracę należy składać wraz z imieniem i nazwiskiem autora oraz z podaniem 

nazwy przedszkola i kategorii wiekowej. 

7.Ozdobę choinkową należy wykonać w formie przestrzennej, z doczepionym 

haczykiem (zawieszką), która może łączyć różne techniki i materiały (oprócz sypkich 

np. kasze, ryże itp.). 

8.Prace przechodzą na własność organizatora, którymi ozdobi drzewko (świerk)  

znajdujący się w holu Urzędu Miejskiego w Szczytnie. 

 

VII. Miejsce i termin składania prac konkursowych: 

1.Prace należy składać osobiście do dnia 26 listopada 2021r. do Miejskiego Przedszkola 

Nr 2 „Fantazja”, ul. Polska 42, 12-100 Szczytno.  

2.Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, 

nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

3.Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane. 

4.Organizator nie zwraca prac. 

 



VIII. Ocena prac konkursowych -kryteria: 

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora 

Miejskiego Przedszkole Nr 2 „Fantazja”, w skład której wchodzą: 

1. Burmistrz Miasta Szczytno Krzysztof Mańkowski 

2. Dyrektor Miejskiego Przedszkole Nr 2 „Fantazja” Magdalena Rzepecka 

3. Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Myślewska, Ewa Ruszczyk, Magdalena 

Surawska   

 

Oceniane będą: 

 walory artystyczne, 

 kreatywność, 

 dobór materiałów 

 stopień trudności wykonania 

 estetyka wykonania pracy 

 oryginalność techniki, 

  nawiązanie do tradycji 

 

IX. Rozstrzygnięcie konkursu: 

1.W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac 

 i przyzna nagrody za 1,2 i 3 miejsce w dwóch kategoriach wiekowych.  

2.Planowana data ogłoszenia wyników i wręczenia nagród 5 grudnia 2021r. podczas 

Jarmarku Bożonarodzeniowego na Placu Juranda. 

4.Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Miejskiego 

Przedszkola nr 2 „Fantazja” w Szczytnie oraz stronie Urzędu Miejskiego w Szczytnie. 

 

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ ODWOŁANIE KONKURSU  

W ZALEŻNOŚCI OD ROZWOJU SYTUACJI PANDEMICZNEJ. 

 

 

Wszystkim uczestnikom życzymy oryginalnych pomysłów 

 i sukcesów w konkursie  

 

 

Organizatorzy oraz partnerzy 

 



Załącznik nr 1 

 

 

ZGODA RODZICÓW 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) 

…....................................................................................................... 

w konkursie pt. „ŚWIĄTECZNE FANTAZJE-OZDOBY CHOINKOWE” 

oraz akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka przez organizatora Konkursu (imienia, nazwiska,  

wieku i nazwy przedszkola) w celach wynikających z organizacji Konkursu  

zgodnie z ustawą z  art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922  

z późn. zm.).  

 Ponadto wyrażam zgodę  na wykorzystanie pracy konkursowej mojego 

dziecka w celu dekoracji drzewka znajdującego się w holu Urzędu Miejskiego  

w  Szczytnie. 

 

 

Data      Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 

 

 

 

 

 

 

 


