
 

 

REGULAMIN 

KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO 
,,W świecie bajek i baśni" 

w ramach akcji 
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 

Dnia 19.12.2022, godz. 9.30 
 

I. CELE KONKURSU 
 

Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na wartość płynącą z codziennego, głośnego 
czytania dzieciom baśni, bajek i opowiadań jako ważnego elementu ogólnorozwojowego.  
 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 Rozbudzanie w dziecku zainteresowania tradycyjnymi baśniami i bajkami. 

 Ćwiczenie uważnego słuchania, skupienia i cierpliwości. 

 Rozwijanie i wspomaganie twórczości dziecka. 

 Rozwijanie wyobraźni dziecka. 

 Dostrzeganie wartości wychowawczych w bajce. 

 Integrowanie środowisk przedszkolnych w podobnym wieku. 

 Stwarzanie sytuacji dających możliwość wspólnej zabawy i współdziałania                                  
              z rówieśnikami oraz zdrowej rywalizacji. 
 

II. ZASADY I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU 
 

1. Konkurs odbędzie się 19.12.2022 roku,  o godz. 9.30   
                           w Przedszkolu nr 14 w Dąbrowie Górniczej . 
2. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 14 w Dąbrowie Górniczej , 
             ul. Tysiąclecia  25A,   41-300 Dąbrowa Górnicza, telefon: (32)264 26 02. 
3. Przebieg konkursu nadzoruje Dyrektor Przedszkola Nr 14 w Dąbrowie Górniczej   
             Dorota Kołodziej oraz Komisja Konkursowa powołana przez organizatora konkursu. 
4. Udział w konkursie należy zgłosić do 05.12.2022r za pomocą dołączonej karty   
             zgłoszenia (załącznik nr 1) na adres e-mail ubpraca38@gmail.com  
             lub  p14@ddabrowa-gornicza.pl 
5. Przedszkole chcące wziąć udział w konkursie może zgłosić tylko jednego uczestnika. 
6.  Konkurs dotyczy znajomości treści pięciu bajek: 

 Czerwony Kapturek 

 Królewna Śnieżka 

 Jaś i Małgosia 

 O rybaku i złotej rybce 

 Brzydkie kaczątko 
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7. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

Etap I.  Wykonanie pracy plastycznej tj. ilustracji do wybranej  bajki, spośród tych, 
których dotyczy konkurs.  Dziecko wykonuje pracę plastyczną w swojej placówce, 
metodą dowolną, w formacie A3, w formie płaskiej a następnie przynosi ją ze sobą 
w dniu konkursu. Prace należy opatrzyć metryczką: imię nazwisko dziecka, wiek 
dziecka, adres przedszkola, imię nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została  
wykonana praca. 
Etap II.  Wykazanie się znajomością  w/w bajek podczas konkursu.  

   
  III. KRYTERIA OCENIANIA 
1. Ocenie podlega: 
1.1. znajomość  pięciu bajek, których dotyczy konkurs, 
1.2. wykonana przez uczestnika praca plastyczna (estetyka wykonania,  

      zgodność z tematem) 
2. Dla  wszystkich uczestników konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody a dla   
              nauczycieli podziękowania za przygotowanie dzieci. 

 
IV. UWAGI KOŃCOWE 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo umieszczenia zdjęć z przebiegu konkursu   
             na stronie organizatora tj. https://przedszkole14dg.edupage.org 
2. W ramach zgody na umieszczenie wizerunku uczestników konkursu na stronie   
              organizatora , prosimy o wypełnienie przez rodziców/prawnych opiekunów   
              załączonego formularza. (załącznik nr 2) 

 
Zapraszamy do udziału w konkursie  
 

Koordynator konkursu: 
mgr Aleksandra Sapich- Kocur 

mgr Urszula Błaszczyk 
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załącznik nr 1 

 
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO 

pt. „W ŚWIECIE BAJEK I BAŚNI” 
organizowanego przez Przedszkole nr 14 w Dąbrowie Górniczej 

/ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 05.12.2022 r./ 
 
                                    Zgłaszamy  Przedszkole nr …………………        do udziału w konkursie 

literacko-plastycznym  „W świecie bajek i baśni”, 
organizowanym przez Przedszkole Nr 14 w Dąbrowie Górniczej,   
                  który odbędzie się dnia 19.12.2022 roku o godz. 9.30. 

 
*Imię i nazwisko uczestnika konkursu ………………………………………………………......................................... 
 
 
* Imię i nazwisko nauczyciela:……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

……………………………… 
/podpis dyrektora/ 

* prosimy wypełnić drukowanymi literami. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
załącznik nr 2 

 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku dziecka 

 
 
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:  
 
 

.……………………………………………………………..……………………………………….……….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

w celu zbierania, przechowywania, zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania jego wizerunku  

w związku z udziałem i organizacją konkursu literacko-plastycznego  „W krainie bajek i baśni”,  
 w Przedszkolu nr 14 w Dąbrowie Górniczej, odbywającego się w dniu 19.12.2022r. 

 
 oraz związanych z życiem placówki /przedszkola oraz innych związanych z promowaniem Placówki 
Przedszkola       w Dąbrowie Górniczej 
 

TAK
* NIE

* Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku na:  

  materiałach informacyjnych i reklamowych /placówki 

  stronie internetowej przedszkola/placówki  

  profilu przedszkola/placówki w serwisach społecznościowych (np. facebook) 

zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
 
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy, prace plastyczne lub nagrania mogą zostać 
umieszczone na stronie internetowej szkoły/placówki oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych  
i publikacjach przedszkola/placówki oraz w serwisach społecznościowych (np. facebook).  
 
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie 
względem Przedszkola nr 14 w Dąbrowie Górniczej, z tytułu wykorzystywania wizerunku/prac plastycznych 
/głosu/nagrań/wypowiedzi mojego dziecka na potrzeby określone  w oświadczeniu. 
 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna.  
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dla rodzica/opiekuna prawnego. 
 
 
 

 …………………………………………………………… 
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
 
 
 
 


