
 

Konkurs plastyczny 

„Niebieski Świat” 
Organizator konkursu: 

Niepubliczne  Przedszkole Specjalne 

im. M. Montessori  

i Niepubliczne Przedszkole im. M. Montessori 

w Kolbuszowej 

Cele konkursu: 

-włączenie się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, które 

przypada na dzień 2 kwietnia 

-podniesienie świadomości społecznej dotyczącej spektrum autyzmu 

- kształtowanie wyobraźni  plastycznej dzieci  

-rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi 

-wzmacnianie wiary ze własne możliwości 

 

 



Regulamin konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest dla dzieci 3-4 i 5-6 letnich uczęszczających do 

przedszkoli mieszczących się na terenie  Gminy Kolbuszowa 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej 

do tematu „Niebieski Świat”. Symbolicznym kolorem autyzmu jest kolor 

niebieski,  wszystkie prace mogą mieć tematykę dowolną, ważne by 

była w kolorze niebieskim.  

3. Prace plastyczne  mogą być wykonane dowolna techniką , w formacie max 

A3 (prace w innym formacie niezgodnym z regulaminem nie będą brane pod 

uwagę), w formie płaskiej 

4. Prace plastyczne powinny posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko 

dziecka, wiek autora, nazwę placówki oraz nazwę grupy, a także imię i 

nazwisko opiekuna 

5. Ilość prac z placówki : max 3 prace z danej placówki 

Termin składania prac:  

Prace należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową do dnia : 

31.03.2021r  na adres: 

Niepubliczne Przedszkole im. M. Montessori  

w Kolbuszowej 

Plac Wolności 59 

36-100 Kolbuszowa 

Z dopiskiem : Konkurs plastyczny 

Zwycięzcy konkursu plastycznego zostaną wyłonieni przez powołane przez 

organizatora jury do dnia 8.04.2021r. 

Nagrody i ocena: 

1. Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac biorąc pod uwagę: 

zgodność  z tematem konkursu, technikę, różnorodność użytych materiałów, 

pomysłowość, wiek autora, samodzielność i estetykę wykonania. 

2. Przewidziane I, II i III miejsce, dla zwycięzców oraz osób wyróżnionych 

organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe dla pozostałych 



uczestników dyplomy za udział w konkursie. Nauczyciele otrzymają podziękowania 

za pomoc w wykonaniu prac. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uczestników. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z przekazaniem praw autorskich oraz wyrażeniem 

zgody autora pracy na jej publiczną prezentację oraz wykorzystanie  w dowolny sposób 

przez organizatorów konkursu. 

Informacje o konkursie nr Tel: (17)710 68 82    

 Elżbieta Wilk  607 669 909 

 Małgorzata Haracz 888 219 326 

 

 

 


