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REGULAMIN II EDYCJI 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  

Dzieci z różnych stron świata 
 

 

§1  

Postanowienia wstępne 

1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole nr 74 im. Misia Uszatka  

w Poznaniu. 

2. Koordynatorem prowadzącym organizacyjną obsługę konkursu jest 

Małgorzata Pauszek (nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz 

języka angielskiego w Przedszkolu nr 74 w Poznaniu), e-mail: 

malgosiastachowiak@wp.pl. 

 

§2 

Cele konkursu 

 rozbudzanie ciekawości świata wśród dzieci,  

 wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach, 

 kształtowanie postawy szacunku i życzliwości dla osób z różnych stron 

świata, odmiennej nacji i kultury, 

 rozwijanie poczucia akceptacji siebie i swoich kolegów,  

 profilaktyka nietolerancji, 

 rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności oraz umiejętności plastyczno 

- technicznych dzieci, 

 rozwijanie współpracy między przedszkolami z całej Polski; 

 

§3 

Warunki konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli w całej Polsce i polega na: 

 wykonaniu przez dzieci przedszkolne (3, 4, 5 i 6-letnie), pracy plastycznej 

związanej tematycznie z konkursem, 

 prace należy wykonać w formacie A4 dowolną techniką plastyczną (kredki, 

farby, wydzieranka, wyklejanka, itp.), 
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2.     Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

1) umieszczenie przez rodziców, prawnych opiekunów lub nauczycieli dziecka - 

za zgodą rodziców/opiekunów w terminie do 25 maja 2020 zdjęć prac 

konkursowych na facebookowej stronie Przedszkola nr 74 im. Misia Uszatka 

w Poznaniu oraz w wiadomości prywatnej – tego samego zdjęcia  

i podstawowych danych autora (imię i nazwisko, nazwa przedszkola).  

 

 

§4 

Procedura zgłaszania prac 

1. Zgłoszenia prac dokonują rodzice/prawni opiekunowie lub nauczyciele grup, 

do których uczęszczają dzieci. 

2. Prace konkursowe należy umieścić na stronie facebookowej oraz  

w wiadomości prywatnej na portalu Facebook do - Przedszkole nr 74 im. 

Misia Uszatka w Poznaniu (ul. Kazimierza Wielkiego 19/21, 61 - 863 

Poznań). https://pl-pl.facebook.com/Przedszkole-nr-74-im-Misia-Uszatka-w-

Poznaniu-734224619984361/ 

 

§5 

Ocena prac 

1. Oceny prac dokona powołane przez organizatora konkursu jury. 

2. Przy ocenie prac bierze się pod uwagę następujące kryteria: 

1) zgodność pracy z tematem konkursu, 

2) przydatność w poszerzaniu wiedzy na temat cech charakterystycznych 

różnych nacji, kultur (kolor skóry, strój, flaga, itp.), 

3)    pomysłowość, oryginalność i estetyka wykonania pracy.  

 

§6 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 01.06.2020 roku. 

2. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody drogą pocztową, natomiast 

wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy drogą elektroniczną oraz 

niespodziankę od koordynatora konkursu. 

 

§7 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

https://pl-pl.facebook.com/Przedszkole-nr-74-im-Misia-Uszatka-w-Poznaniu-734224619984361/
https://pl-pl.facebook.com/Przedszkole-nr-74-im-Misia-Uszatka-w-Poznaniu-734224619984361/
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1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej/facebookowej 

Przedszkola nr 74 w Poznaniu między 25.05., a 01.06.2020r. 

2. Koordynator powiadomi zwycięzców o wynikach konkursu poprzez 

wiadomość prywatną na portalu Facebook (wiadomość zostanie wysłana do 

rodziców/opiekunów prawnych czy nauczycieli laureatów, którzy zgłaszali 

prace do konkursu). 

 

§8 

Ochrona danych osobowych 

1. Przystępując do Konkursu, rodzic lub opiekun prawny uczestnika wyraża 

zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia i ogłoszenia wyników Konkursu oraz w celach 

archiwalnych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 

maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). 

2. W Konkursie mogą brać udział jedynie prace będące wynikiem pracy 

twórczej uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad 

prawnych. 

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez uczestnika wszystkich 

warunków określonych w Regulaminie. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzję 

podejmuje Koordynator.  

 

 

 

 
 


