
                                 KONKURS ŚWIĄTECZNY

                

                „Święta Bożego Narodzenia oczami dziecka”

1. Organizatorzy:
 Miejskie Przedszkole nr 1 w Sochaczewie

2. Nagrody:
 Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom,
 Dla trzech finalistów przewidziane są dyplomy oraz skromne upominki,
 Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w dniu finału konkursu tj. 13.12.2019.

3. Przedmiot konkursu:
 Konkurs skierowany jest do dzieci i rodziców uczęszczających do 

Miejskiego Przedszkola nr 1 w Sochaczewie,
 Zadaniem uczestników jest wykonanie i dostarczenie w obowiązującym 

terminie pracy plastycznej o tematyce: „Święta Bożego Narodzenia 
widziane oczami dziecka”:

Praca powinna:
 być wykonana w formacie A3 lub A4,

 technika pracy – dowolna,
 opisana imieniem i nazwiskiem oraz nazwą grupy do której uczęszcza

uczestnik
PRACA MUSI BYĆ WYKONANA SAMODZIELNIE PRZEZ DZIECKO

prosimy także o wydrukowanie i wypełnienie 
o Zgody na udział w konkursie i wykorzystanie prac przez MP nr 1   

Załącznik nr 1

4. Obowiązujące terminy:
 Prace i zgody na udział dziecka należy dostarczyć do nauczyciela grupy 

do której uczęszcza dziecko do dnia 09.12.2019



 Wyniki konkursu: 13.12.2019 (ogłoszone na stronie Miejskie Przedszkola
nr 1)

5. Postanowienia końcowe:
 Decyzja jury (Organizatorów konkursu) jest ostateczna;
 Kryteria oceny prac: SAMODZIELNOŚĆ wykonania pracy przez 

dziecko, estetyka wykonanej pracy, twórcze i oryginalne podejście do 
tematu konkursu.

 Prace przechodzą na własność organizatorów;
 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu;
 Prace bez podpisanych zgód na udział nie zostaną przyjęte,
 Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w 

regulaminie.



Załącznik nr 1 – należy go wydrukować, podpisać, i dołączyć do dostarczanej
pracy.

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna

 ………………………………………………………………………….
w konkursie plastycznym „Święta Bożego Narodzenia oczami dziecka”  
w roku szkolnym 2019/2020 organizowanym przez Miejskie Przedszkole 
nr 1 w Sochaczewie. Znam i akceptuję regulamin konkursu.

 W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie 
internetowej Miejskiego Przedszkola nr 1 danych osobowych oraz zdjęć 
pracy wykonanej przez moją córkę/mojego syna.

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

(miejscowość, data)                           (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)

Podstawa prawna:

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)


