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REGULAMIN  

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

DLA DZIECI  

„DOMY PRZYSZŁOŚCI” 

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU  

SMOK CZY SMOG? 

 
1. Organizator konkursu 

 

    Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika” ul. J. Przybory 8, 85-791 Bydgoszcz 

 

2. Cel konkursu: 

 

• zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat rozwiązań ekologicznych zmniejszających 

ilość smogu na świecie,  

• kształtowanie postaw proekologicznych, 

• rozwijanie kreatywności i wyobraźni, 

• rozwijanie umiejętności wykorzystywania technik malarskich i rysunkowych.  
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3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 

• konkurs adresowany  jest do dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat, 

• zadaniem uczestników jest przedstawienie „domów przyszłości” w formie plastycznej, 

• prace powinny być płaskie, poziome, wykonane w formacie A4, techniką malarską  

lub rysunkową, 

• z jednej placówki należy wysłać jedną pracę plastyczną, 

• ocenie będą podlegać: zgodność z tematyką konkursu, samodzielność wykonania, 

pomysłowość i estetyka pracy, 

• do wysłanego zdjęcia, wysyłamy również dane:  

imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę i adres placówki, numer telefonu, e- mail  

oraz  imię i nazwisko opiekuna, 

• zdjęcia prac wraz z danymi uczestnika należy przesyłać  

do 31 maja 2022 roku na adres e-mailowy: 

anna.miszewska@cen.bydgoszcz.pl  

lub na adres przedszkola  

p43@edu.bydgoszcz.pl 

do pracy wraz z danymi należy dołączyć e-mailem zeskanowaną zgodę -  oświadczenie 

rodzica/opiekuna prawnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu. 

 

4. Wyniki konkursu i nagrody: 

 

• wśród uczestników konkursu zostaną przyznane miejsca I, II, III oraz trzy 

wyróżnienia, 

• laureaci zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami, 

• wszyscy uczestnicy otrzymają drogą e-mailową dyplomy, a nauczyciele 

podziękowania, 

• wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 14 czerwca 2022 roku na gali 

zakończeniowej projektu Smok czy Smog?, 

• zdjęcia prac wraz z wynikami zostaną opublikowane na  stronie internetowej  

p43.edu.bydgoszcz.pl, www.czystabydgoszcz.pl,cen.bydgoszcz.pl 

 

Telefon kontaktowy: 503-186-511  

mailto:anna.miszewska@cen.bydgoszcz.pl
mailto:p43@edu.bydgosz.pl
http://www.czystabydgoszcz.pl/
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Zał. nr 1  

Bydgoszcz, dnia ……… 

 

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie i wysłanie zdjęcia pracy 

plastycznej mojego 

dziecka……………………………………………………… 
 

wraz z imieniem i nazwiskiem oraz podanym wiekiem 
 

NA KONKURS EKOLOGICZNY  

„DOMY PRZYSZŁOŚCI” 

  

ramach udziału w kujawsko-pomorskim projekcie  

edukacyjnym pt. „Smok czy smog?”  

 

Wyróżnione prace dzieci będą  przedstawione  

na gali podsumowującej projekt „Smok czy smog?” 

dnia 14 czerwca 2022 roku.   

 

Podpis rodzica 

………………………… 
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