
Konkurs dla dzieci ,,MOJA PIERWSZA KSIĄŻKA'' 

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach 

CELE KONKURSU: 

• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, 

• uczenie szacunku do książek, 

• rozwijanie zdolności plastycznych, 

• kształtowanie pomysłowości i kreatywności dzieci, 

• wzmacnianie wiary we własne siły, 

• zainteresowanie różnymi technikami plastycznymi. 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkola i oddziałów przedszkolnych z 

terenu gminy Golina. 

2. Należy wymyśleć treść, wykonać i zilustrować własną książkę. 

3. Format pracy - dowolny. 

4. Technika prac - dowolna, płaska. 

5. Każda praca musi mieć metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy i powinna 

zawierać: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, tytuł książki, imię i nazwisko 

opiekuna oraz jego numer telefonu. Na odwrocie pracy trzeba zamieścić zgodę 

rodziców dziecka na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. 

6. Prace będą oceniane w 2 kategoriach: 

• 3-latki i 4-latki, 

• 5-latki i 6-latki. 

W każdej kategorii wiekowej prace zostaną nagrodzone dyplomem i nagrodą 

rzeczową za zajęcie 1., 2., 3. miejsca. 

7. Oceny nadesłanych prac dokona specjalnie powołana komisja. Decyzja komisji 

jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 

8. Kryteria oceny: walory artystyczne i estetyczne pracy, samodzielność wykonania, 

pomysłowość w ujęciu tematu. 

9. Prace przejdą na własność organizatora. 

10. Prace należy dostarczyć do 25 maja 2022 r.  



11. O wynikach konkursu laureaci będą powiadomieni telefonicznie oraz zostaną one 

umieszczone na stronie internetowej  

12. Biorąc udział w konkursie, uczestnik musi zaakceptować jego regulamin. 

13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje 

Organizator.  Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIADO DO KONKURSU 

,,MOJA PIERWSZA KSIĄŻKA'' 

 

Imię i nazwisko uczestnika: 

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

Telefon: .............................................................................................  

Wiek: ....................................... 

Nazwa i adres placówki: 

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

 Imię i nazwisko nauczyciela: 

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

 

Uczestnik (lub jego opiekun prawny), przystępując do konkursu, wyraża zgodę                         

na publikowanie imienia i nazwiska oraz wizerunku a także na wykorzystanie jego 

prac oraz zdjęć jego prac przez Szkołę Podstawową w Kawnicach wyłącznie w celu 

udziału w konkursie i promowania imprezy (rozporządzenie UE o ochronie danych 

osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.) 

 

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

        Data i podpis opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


