
KONKURS PLASTYCZNY 
,,KARTKA WALENTYNKOWA”

Przedszkole nr 1 
ul. 1 Maja 6

41-300 Dąbrowa Górnicza

Zaprasza dąbrowskich przedszkolaków do udziału w konkursie plastycznym
pt. ,,KARTKA WALENTYNKOWA”

Cele konkursu:
-rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych:
-wyzwolenie w dzieciach poczucia zabawy i osobistego tworzenia”
-zachęcanie do aktywności twórczej i kreatywności;

Regulamin konkursu:
1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Forma pracy: A4, A5.
3. Temat pracy: Kartka walentynkowa.
4. Techniki plastyczne dowolne ( malowanie, wyklejanie, wydrapywanie, formy 

graficzne, techniki mieszane, itp.).
5. Podpisane prace wraz z załącznikiem (dopięta zgoda rodziców na udział 

dziecka w konkursie) należy dostarczyć w terminie do 9 lutego 2023 do 
Przedszkola nr 1 w Dąbrowie Górniczej.

6. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w holu Przedszkola nr 1 
w Dąbrowie Górniczej.

7. Spośród wszystkich prac organizatorzy wyłonią zwycięzców (zwracając 
szczególną uwagę na samodzielność wykonania pracy) w dwóch kategoriach 
wiekowych:
-3, 4 latki:
-5, 6 latki.

8. Jeden autor może złożyć jedną pracę plastyczną, a z każdej placówki można
złożyć do 2 prac.

Organizatorzy:
Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Górniczej.
Koordynatorzy konkursu: Paulina Ligas, Anna Senator.



załącznik
Formularz zgłoszeniowy:

1. Metryczka:

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA: ….......................................................................
Wiek autora:..................................................................................................................
Nazwa i adres 
przedszkola:..................................................................................................................
NUMER KONTAKTOWY DO PRZEDSZKOLA:.................................................
IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY:................................................................

2. Oświadczenie rodzica ( wypełnić drukowanymi literami)

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:.........................................................................

Jako ustawowy opiekun oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie 
plastycznym ,, Kartka walentynkowa”, organizowanym przez Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Górniczej, na 
publikacje danych dziecka na stronie internetowej placówki oraz wykorzystanie prac w wystawie 
pokonkursowej na terenie Przedszkola nr 1. 

….................................................                    ….............................................................
Miejscowość i data podpis rodziców (opiekunów prawnych)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ( zwane dalej Rodo)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
(imię i nazwisko dziecka)

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

W związku z udziałem w konkursie plastycznym ,, KARTKA WALENTYNKOWA”
organizowanym przez Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Górniczej.

…...............................................................................................
( DATA, MIEJSCE I PODPIS OSOBY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ)


