
 

 

 

 

Ogólnopolski konkurs plastyczny 

„WALENTYNKI 2023 – NAJPIĘKNIEJSZA 

KARTKA WALENTYNKOWA” 

Organizator konkursu: 

1.  Przedszkole Samorządowe  Nr 2 im. Kubusia Puchatka  

ul. Derdowskiego 1 

84-200 Wejherowo 

tel. 58 672 17 91  

 

Cele konkursu: 

1. Rozwijanie zdolności manualnych oraz umożliwienie zaprezentowania uzdolnień plastycznych 

uczestników konkursu. 

2. Rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia, 

3. Poznanie tradycji i zwyczajów, pochodzących z krajów anglojęzycznych, zakorzeniających się  

w kulturze polskiej 

4.  Aktywizacja dzieci. 

Założenia organizacyjne: 

1. Informacja o konkursie zostanie umieszczona na stronie internetowej www.ps2wejherowo.pl 

oraz facebooku organizatora oraz stronie internetowej Bliżej Przedszkola bliżejprzedszkola.pl 

w zakładce społeczność / konkursy i wyniki. 

2.  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przez dzieci kartek walentynkowych. 

3. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat: 

Kategoria I: dzieci 3-4 letnie 

Kategoria II: dzieci 5-6 letnie 

4. Każda placówka może przesłać maksymalnie 5 prac konkursowych. 

5. Technika wykonania oraz format kartek jest dowolny. Forma płaska. 

http://www.ps2wejherowo.pl/
http://www.bliżejprzedszkola.pl/


6. Kartki muszą zawierać z tyłu pracy metryczkę (załącznik nr 2), która zawiera:  

* imię i nazwisko 

* wiek dziecka 

* imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego 

* nazwę i adres placówki 

* adres e-mail nauczyciela lub placówki 

* numer telefonu placówki 

7. Do każdej pracy musi być dołączona czytelnie wypełniona zgoda na udział dziecka w konkursie 

oraz zgoda na udostępnienie danych osobowych (załącznik nr 1). 

8. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka w 

konkursie.  

9. Prace wraz z załącznikami należy dostarczyć do Organizatora osobiście lub pocztą do dnia           

3 lutego 2023 roku (decyduje data wpływu) na adres:  

Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Kubusia Puchatka  

ul. Derdowskiego 1 

84-200 Wejherowo 

Z dopiskiem: Konkurs plastyczny  

10. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane. 

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym użyczeniem praw autorskich na 

wykorzystanie prac w celach promocyjnych oraz sprawozdawczych konkursu. 

12. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatora Komisja Konkursowa. 

2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

a. samodzielność wykonania 

b. estetyka wykonania  

c. kreatywność, pomysłowość autora 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 lutego 2023 r. 

5. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową na podany adres e-mail,           

do 17.02.2023r.  



Nagrody: 

1. Organizator przyzna miejsca I – III w dwóch kategoriach wiekowych (Kategoria I: dzieci 3-4 letnie, 

Kategoria II: dzieci 5-6 latnie) wśród zgłoszonych prac na konkurs. 

2. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

3. Nagrody wraz z dyplomami wyślemy na adres placówki podany w metryczce. 

4. Wszyscy uczestnicy oraz nauczyciele otrzymają Dyplomy i Podziękowania w formie elektronicznej, 

które zostaną wysłane na podany adres e-mailowy. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu 

oraz umieszczanie tych informacji  na stronie internetowej oraz facebooku organizatora konkursu. 

6. Wszystkie kartki zostaną wystawione w galerii na stronie internetowej oraz facebooku organizatora.  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

Z najlepszymi życzeniami koordynatorki konkursu: 

Katarzyna Lesnow, Agata Glembin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

                                                                                                                     

...............................................................................                                   ..................................... 

  Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka                                      miejsce, data                                                     

................................................................................... 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie plastycznym, pt. 

„WALENTYNKI 2023 – NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WALENTYNKOWA”: 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym pt.: „WALENTYNKI 

2023 – NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WALENTYNKOWA”organizowanym przez 

Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Kubusia Puchatka ul. Derdowskiego 1, 84-200 Wejherowo 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem ww. konkursu i w pełni go akceptuję. 

............................................................ 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

biorącego udział w konkursie plastycznym, pt.  

„WALENTYNKI 2023 – NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WALENTYNKOWA”: 

 

Oświadczam, iż w przypadku, gdy moje dziecko zostanie laureatem ww. konkursu lub otrzyma 

wyróżnienie, wyrażam zgodę na publikowanie jego danych osobowych w postaci: imię, 

nazwisko, wiek, nazwa przedszkolea w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000). 

Publikacja danych osobowych nastąpi na stronie internetowej www.ps2wejherowo.pl oraz 

facebooku organizatora konkursu. 

http://www.ps2wejherowo.pl/


 

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko 

pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 

............................................................ 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych, wynikający z konkursu 

plastycznyego, pt.  

„WALENTYNKI 2023 – NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WALENTYNKOWA”: 

 

Ja ………………………………………………………………….……... (imię i nazwisko 

nauczyciela) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu ( Przedszkole 

Samorządowe Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Wejherowie) moich danych osobowych, w celach 

wynikających z organizacji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „WALENTYNKI 2023 – 

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WALENTYNKOWA”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000). 

 

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

(miejscowość i data)                                                                                 (podpis nauczyciela) 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Prosimy o czytelne wypełnienie metryczki 

 

Imię i nazwisko dziecka  

Wiek  

Imię i nazwisko opiekuna  

Nazwa i adres placówki  

 

Adres e-mail nauczyciela lub 

placówki 

 

Numer telefonu placówki  

 

 

 

 

 

 

 


