
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO  

„Z U ŚMIECHEM CI DO TWARZY” 

 

Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole  nr 5 „Piąteczka” w Gdyni, ul. Miodowa 16. 
Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za organizację konkursu są nauczycielki grupy 
„Muszelki” – mgr Justyna Las i mgr Karolina Wilczyńska. 

Uczestnicy konkursu: 

Uczestnikami konkursu są rodzice i dzieci uczęszczający do Przedszkola nr 5 „Piąteczka”, 
którzy spełnią warunki uczestnictwa w konkursie. 

Cele konkursu: 

• popularyzowanie działań literackich, 
• rozwijanie wyobraźni, twórczej ekspresji i wrażliwości artystycznej dzieci, 
• budzenie zainteresowań czytelniczych, 
• motywowanie do aktywnego i twórczego spędzania czasu, 
• budowanie więzi w relacjach Dziecko-Rodzic-Przedszkole. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy napisać bajeczkę wywołującą uśmiech na 
twarzy. 

2. Rodzic wraz z dzieckiem tworzą książeczkę. Wspólnie opracowują jej treść, dziecko 
samodzielnie tworzy ilustrację, natomiast rodzic robi zapis słowny. Minimalna ilość 
stron książeczki- 4.  

3. Każda książeczka musi posiadać tytuł, imiona i nazwiska autorów. 
4. Jedno dziecko wraz z rodzicem może zostać ilustratorem i autorem jednej bajeczki. 
5. Napisaną bajkę w formie papierowej należy dostarczyć do nauczycielek grup do 

24.10.2016r. 

Ocena prac: 

1. Prace oceniane będą przez komisję konkursową, której przewodniczącym jest Dyrektor 
Przedszkola 

2. Przy ocenie prac pod uwagę brane będą następujące kryteria: 

• samodzielność i wkład pracy dziecka w wykonanie pracy, 

• inwencja twórcza oraz ogólne wrażenia artystyczne. 

 



3. Decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna. Uczestnikom konkursu nie przysługuje 
prawo odwołania od decyzji komisji. 

Prawa autorskie oraz ochrona danych osobowych: 

1.  Złożenie  prac konkursowych u  nauczycielki grupy jest jednocześnie deklaracją, że osoba 
składająca pracę jest autorem wykonanej pracy. 

2. Organizator nie zwraca prac konkursowych i zastrzega sobie prawo do ich 
wykorzystywania w celu promocji konkursu i placówki. Złożenie prac jest wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu (imion i nazwisk) na stronie 
internetowej Przedszkola, w gazetce przedszkolnej „Piąteczka” oraz w kronice przedszkolnej. 

 

Postanowienia końcowe: 

1.  Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 
przedszkola oraz na tablicy informacyjnej dla rodziców do dnia  31 października 2016r.  

2.  Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Przedszkola oraz u nauczycielek 
grup. 

 

 

 

 

 

 


