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Ogólnopolski konkurs plastyczno-przyrodniczo-

konstrukcyjny "EKOSYSTEMY" 

 

Przedszkole nr 184 w Poznaniu zaprasza na konkurs plastyczno-przyrodniczo-konstrukcyjny pt. 

„Ekosystemy”. 

 

Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, pobudzenie wyobraźni, nabywanie 

wiedzy na temat ekosystemów oraz prezentacja talentów plastyczno-konstrukcyjnych. 

 

Regulamin konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest: 

 

Przedszkole nr 184  

 ul. Sióstr Misjonarek 1 

 61-680 Poznań 

+48 61 825 24 60 

+48 61 825 24 60 

www.przedszkole184.pl 

p184@poznan.interklasa.pl 

 https://www.facebook.com/Przedszkole184 

 

2. Adresatami konkursu są grupy przedszkolne dzieci w wieku od 4 do 7 lat. 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie indywidualnie za pomocą różnego 

rodzaju materiałów trójwymiarowej pracy plastyczno-konstrukcyjnej pt. „Ekosystemy”. 

4. Jedna placówka może przysłać maksymalnie 2 prace. 

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (wydruk komputerowy zawierający: imię, 

nazwisko i wiek dziecka, nazwa i dokładny  adres placówki, imię i nazwisko opiekuna, 

tel. kontaktowy, adres e-mail). Metryczkę proszę umieścić na spodzie pracy. 

6. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 4 - 5-latki, 6 - 7-latki. Autorzy 

nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe - niespodzianki  (zostaną 

przesłane pocztą lub dostarczone osobiście). 
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7. Prace należy przesłać do dnia 19 maja 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na 

adres placówki: 

Przedszkole nr 184  

 ul. Sióstr Misjonarek 1 

 61-680 Poznań 

z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNO-PRZYRODNICZO-KONSTRUKCYJNY 

„EKOSYSTEMY” 

lub dostarczyć osobiście na wyżej wskazany adres. 

8. Prace nadesłane oraz dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

9. Decyduje data stempla pocztowego. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych prac drogą 

pocztową. 

11. Prosimy o dokładne zabezpieczenie prac, ponieważ organizator nie odpowiada za prace 

zniszczone w czasie transportu. Prace zniszczone nie będą podlegać ocenie. 

12. Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi w dniu 30 maja 2017 roku. 

13. Ogłoszenie wyników nastąpi  1 czerwca 2017 roku podczas Festynu Rodzinnego, na stronie 

internetowej www.blizejprzedszkola.pl oraz na stronie internetowej organizatora 

www.przedszkole184.pl i na profilu przedszkola na facebook’u. 

14. Oceny prac dokona specjalnie powołane w tym celu Jury. Oceniane będą walory 

artystyczne, pomysłowość, oryginalność prac, samodzielność wykonania, estetyka pracy 

oraz zgodność z tematyką. 

15. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. 

16. Nagrody i dyplomy dla laureatów (trzy pierwsze miejsca) zostaną wysłane pocztą lub 

dostarczone osobiście. Przewiduje się możliwość przyznania wyróżnień. 

17. Nauczyciele chcący otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu oraz 

podziękowania dla dzieci za udział w konkursie proszeni są o podanie dokładnego adresu 

e-mail (wydruk komputerowy, dołączone do metryczki). 

18. Udział  w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i  przyznaniem prawa do 

wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu. 

  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I ŻYCZYMY 

POWODZENIA! 

Organizator konkursu: 

Martyna Żychlińska  

http://www.blizejprzedszkola.pl/
http://www.przedszkole184.pl/
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Agnieszka Rekruciak 

Telefon kontaktowy:  +48 61 825 24 60 

Dodatkowych informacji udziela Martyna Żychlińska  

p184@poznan.interklasa.pl (w temacie maila proszę wpisać KONKURS PLASTYCZNO-

PRZYRODNICZO-KONSTRUKCYJNY „EKOSYSTEMY”) 
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