
REGULAMIN MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

"BEZPIECZNY PRZEJAZD KOLEJOWY" 

&1                                                                                                                                                   
Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu plastycznego " Bezpieczny przejazd kolejowy" jest Przedszkole nr 13 w ZSP 
nr 3 w Tarnowskich Górach pod patronatem Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. 

&2                                                                                                                                                     
Uczestnicy konkursu 

Konkurs skierowany jest do wychowanków tarnogórskich przedszkoli. 

&3                                                                                                                                                          
Temat konkursu 

1. Tematyka konkursu związana jest z zachowaniem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych 
i w ich pobliżu. 

2. W konkursowych pracach uczestnicy odnoszą się do hasła  Bezpieczny przejazd – „Szlaban na 
ryzyko" przedstawiając w formie plastycznej swój sposób widzenia problemu. 

3. Nauczyciele wychowanków zobowiązani są do przybliżenia tematyki konkursowej. Materiały 
związane z akcją dostępne są na stronie internetowej. 

&4                                                                                                                                                              
Cele konkursu 

1. Popularyzowanie wśród wychowanków i ich rodziców informacji o kampanii społecznej  
Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko” 

2. Rozwijanie aktywności twórczej dziecka w przedszkolu. 
3. Uświadomienia znaczenia problemu dla społeczeństwa miasta Tarnowskie Góry. 
4. Promowanie kampanii społecznej poprzez wykonanie prac plastycznych w dwóch 

kategoriach: 
• Praca płaska w formacie A3, technika dowolna - praca indywidualna. 
• Praca przestrzenna(np. makieta), technika i format dowolny - praca indywidualna lub 

zespołowa( do 4 osób). 

&5                                                                                                                                                      
Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zgłoszenie uczestników za pomocą formularza 
zgłoszeniowego( załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu). 

2. Na odwrocie każdej pracy w lewym dolnym rogu należy zamieścić napisaną pismem 
komputerowym metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko i wiek autora oraz nazwę grupy 
i pełna nazwę placówki, do której uczęszcza oraz imię i nazwisko wychowawcy. 

3. Każda praca powinna być umocowana na usztywnionym podkładzie, dającym 1-2 cm 
obramowania. 

4. Prace( wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym) należy złożyć osobiście                          
do dnia 03 października 2016 r. w placówce: 



Przedszkole nr 13                                                                                                                                      
42-603 Tarnowskie Góry                                                                                                                              

ul. Żeromskiego 62                                                                                                                                  
pokój dyrektora 

       5.Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) w zakresie niezbędnym 
do realizacji konkursu. Wychowankowie biorący udział w konkursie zobowiązani są dołączyć 
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie ( załącznik nr 2 
Regulaminu Konkursu). W przypadku braku pisemnej zgody osoba niepełnoletnia nie może wziąć 
udziału w konkursie. 

&6                                                                                                                                                       
Termin składania prac upływa z dniem 03. 10. 2016 r. 

&7                                                                                                                                                      
Komisja konkursowa 

1. O wyłowieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa w składzie:                    
- plastyk - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 12                                                                        
- 3 przedstawicieli Przedszkola nr 13 

2. Przy ocenianiu prac Komisja będzie uwzględniać oryginalność ujęcia tematyki konkursowej, 
samodzielność wykonania pracy i wyraz artystyczny pracy, przyznając od 1 do 10 punktów. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje im odwołanie. 

&8                                                                                                                                                       
Nagrody 

1. Spośród nadesłanych prac wyłonieni zostaną laureaci I, II, III miejsca, komisja przyzna 
również po 1 równorzędnym  wyróżnieniu w każdej kategorii. 

2. Wszystkie prace biorące udział w konkursie będą wystawione w Przedszkolu nr 13. 
3. Każdy z autorów zwycięskich prac otrzyma nagrodę rzeczową. 
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej w terminie do  06.10 2014 r.     

oraz podane do indywidualnej wiadomości zwycięzców. 
5. Wręczenie nagród dla laureatów odbędzie się na uroczystym spotkaniu                                     

w wtorek 11 października 2016 r.  o godz.   9 30  w Przedszkolu nr 13. 

&9                                                                                                                                           
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny w poczcie elektronicznej każdego przedszkola. 
2. Uczestnicy konkursu akceptują zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.                                                                                 

 

 

Koordynator konkursu                                                                                       wicedyrektor                           
Danuta Miś                                                                                                 Katarzyna Szwajnoch 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu plastycznego dla Przedszkoli 
 

" Bezpieczny przejazd kolejowy" 
 

Imię i nazwisko uczestnika: 
 

 

Nazwa przedszkola: 
 

 

Adres przedszkola: 
 

 

Numer telefonu/ e-mail przedszkola: 
 

 

Imię i nazwisko 
opiekuna/wychowawcy uczestnika: 
 

 

Grupa;  
 
 
 
 
 

................................................................. 
                                                                                                                                  data i podpis, pieczątka przedszkola 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 

 

Wyrażam zgodę na udział ...................................................................................... 
/imię i nazwisko dziecka/ 

w konkursie plastycznym "Bezpieczny przejazd kolejowy", którego organizatorem jest 
Przedszkole nr 13 w Tarnowskich Górach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) oraz akceptuję regulamin konkursu. 

Jednocześnie wyrażam zgodę do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez 
Organizatora oraz w Internecie bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych. 

 

 

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

                                                                                                                                                                podpis rodzica/opiekuna 

 

	


