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 REGULAMIN  

I WOJEWÓDŹKI KONKURS PLASTYCZNY  

DLA PRZEDSZKOLI 

pt. „Milutek na radość i smutek” 
pod honorowym patronatem 

Pana prof. Przemysława Czarnka Wojewody Lubelskiego 
 

Przedszkole nr 86 w Lublinie, wchodzące  

w skład Zespołu Szkół nr 12,  

zaprasza do udziału  

w konkursie plastycznym na Przytulankę 
 

„Milutek na radość i smutek” 
 

Pojawia się wtedy gdy, masz smutne 

 i wesołe dni. 
Wysłucha Cię zawsze i wszędzie 

Z pomocą dłonią przybędzie! 

Jak do serduszka go mocno przytulisz, 

On odwzajemni się uściskiem czułym, 

Bo przyjacielem pluszak też może być –  

to właśnie Milutek,  którego możesz 

stworzyć Ty. 

 
 

 

 

 
 

http://www.zs12.lublin.eu/
mailto:poczta@zs12.lublin.eu
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ORGANIZATOR:  

 

Zespół Szkół nr 12  

ul. Sławinkowska 50  

20-810 Lublin 
 
 

GŁÓWNE CELE KONKURSU: 

 
 

- wykorzystanie różnorodnych materiałów, które posłużą do wykonania Przytulanki, 

- kształtowanie wyobraźni przestrzennej, 

- rozwijanie kreatywności, 

- stworzenie pluszaka, z którym będzie można dzielić dziecięce radość i smutki, radzić 

sobie z emocjami. 

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS? 

 

Konkurs jest elementem działań Przedszkola nr 86 w ramach projektu „Przedszkola 

Promującego Zdrowie”.  Adresowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do 

Przedszkoli w województwie lubelskim. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie 

Przytulanki, Pluszaka, który będzie towarzyszył dzieciom w chwilach radości i smutku i 

zagości w naszym Przedszkolu w kąciku relaksu.  

 

CO WYKONUJEMY: 

 

- prace w formie przestrzennej, pluszak  np. z rękawiczki, skarpetki lub szalika,  

z wykorzystaniem różnorodnych dodatków np. guziki, tasiemki, wstążki, skrawki 

materiałów, itp. 

- do Pluszaka dołączyć należy jego metryczkę: Jak Pluszak ma na imię? Kto jest jego 

autorem? 
 

KRYTERIA OCENY: 

 

- zgodność tematyczna 

- estetyka wykonania 

- pomysłowość 

  Ilość prac: do  3 prac z  placówki. 

 

NAGRODY: 
 

- dyplomy dla wszystkich uczestników 

- nagrody rzeczowe dla miejsc 1 - 3 w dwóch kategoriach wiekowych 

- upominki za wyróżnienia 
 

http://www.zs12.lublin.eu/
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DOSTARCZANIE PRAC: 
 

Adres: Przedszkole nr 86, ul. Sławinkowska 50; 20-810 Lublin 

Termin: Prace dostarczamy od 22.04 do 24.05.2019 r.  włącznie.  

 

KOORDYNATORZY  KONKURSU W PRZEDSZKOLU NR 86 W LUBLINIE 

 

Sylwia Smyk tel. 507-151- 461 

Ewa Kowalik tel. 504 - 407- 632 

Anna Rosińska  tel. 666 - 025 -173. 
 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

 

 Lista laureatów znajdzie się na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 12  

w Lublinie. O terminie wręczenia nagród powiadomimy zainteresowane placówki drogą 

mailową lub telefonicznie. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do 

wprowadzenia zmian w regulaminie wynikających z niezależnych od nich powodów 

organizacyjnych.  

 

WYSTAWA PRAC KONKURSOWYCH:  

 

W dniach od 29.05 - 21.06. 2019 r. w Przedszkolu nr 86 wchodzącym w skład 

 Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. 

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU 

 

Każda praca powinna być opisana czytelnie pismem drukowanym na karcie uczestnika 

konkursu stanowiącej załącznik do regulaminu.  

Każda praca może mieć tylko jednego autora – w konkursie nie mogą brać udziału prace 

zbiorowe.  

Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich przewozu.  

Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością 

organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania. 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -RODO -

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie 

zgłoszeniowej do celów związanych z przeprowadzeniem I Wojewódzkiego Konkursu 

http://www.zs12.lublin.eu/
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Plastycznego „Milutek na radość i smutek” , organizowanym przez Zespół Szkół nr 12  

w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin. 

Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

W załączeniu przekazuję oświadczenia rodziców lub opiekunów dzieci biorących udział w  

I Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Milutek na radość i smutek”  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

PRAWA DO WYKORZYSTANIA NADESŁANYCH PRAC: 
 

Organizator jest właścicielem egzemplarza nadesłanej pracy. 

Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnienie, przystosowanie 

i publikowanie pracy oraz jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu. 

Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystanie w środkach 

masowego przekazu przez organizatora.  

Udzielenie ww. praw nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

uczestnika.  

 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE: 
 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego regulaminu. 

Regulamin konkursu znajduje się do wglądu na stronie internetowej organizatora.  

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji ewentualnych spornych 

kwestii wynikających z niniejszego regulaminu 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
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