
Serdecznie zapraszamy 

 do udziału w konkursie plastyczno  -

technicznym

pt. "Najpiękniejsza ozdoba

bożonarodzeniowa"

Organizatorem konkursu pt. „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”
jest Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach. Konkurs rozpoczyna się od
29.11.2021r. i trwać będzie do 13.12.2021r. W konkursie mogą brać udział
dzieci ze wszystkich grup wiekowych z Publicznego Przedszkola w
Sulmierzycach. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych
niniejszym regulaminem.



 

Propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt Bożego Narodzenia,
Rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości artystycznej,
Pielęgnowanie tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych,
Rozwijanie zdolności manualnych wśród dzieci,
Promowanie dziecięcych talentów. 

CELE KONKURSU:

Przedmiotem konkursu są prace wykonane przez dzieci oraz ich opiekunów,
których tematyka wiąże się z podanym tytułem konkursowym.

 
UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat.
Obejmuje dwie grupy wiekowe:
I grupa wiekowa – dzieci w wieku 3 - 4 lata; 
II grupa wiekowa – dzieci w wieku 5 - 6 lat. 

 
Oddanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu oraz wszelkich decyzji podejmowanych przez organizatora w
związku z przebiegiem konkursu. Zgłoszenie pracy konkursowej jest
jednoczesnym wyrażeniem zgody na przekazanie wykonanej pracy na
KIERMASZ CHARYTATYWNY.



 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie ozdoby bożonarodzeniowej w
formie przestrzennej (3D), takiej jak: stroik, ozdoba choinkowa -
bombka, gwiazda, aniołek, skrzat, szopka.
Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością
zastosowania techniki mieszanej.
Praca konkursowa powinna zawierać karteczkę z opisem: imię i nazwisko
dziecka, nazwa grupy.
Każdy uczestnik może oddać jedną pracę.
Prace konkursowe należy dostarczyć do wychowawców grup w
terminie od 29.11.2021r. do 13.12.2021r.
Udział w konkursie jest dobrowolny. 
Prace niekompletne formalnie (brak opisu pracy) lub oddane po terminie
nie będą oceniane przez komisję konkursową.

zgodność z tematem,
pomysłowość i oryginalność,
estetyka wykonanej pracy,
wkład pracy,
nawiązanie do tematyki świątecznej. 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

KRYTERIA OCENY:
Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów: 



 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 grudnia 2021r. przez komisję
konkursową. 
Zwycięzcom zostaną wręczone nagrody oraz dyplomy w dwóch
kategoriach wiekowych.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 15 grudnia 2021r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Prace przekazane na rzecz konkursu przechodzą na własność Organizatora i
zostaną wystawione na kiermaszu bożonarodzeniowym, z którego fundusze
zostaną przeznaczone dla Franusia Mielczarka - Śpiącego Królewicza. 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Koordynatorzy:
Ewa Grzybek

Patrycja Kubaczyńska


