
Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi 
 ul. Kotarbińskiego 16 

 41-819 Zabrze 

 
REGULAMIN 

Rodzinnego przedszkolnego Konkursu Plastyczno – Technicznego  
 

„W zaczarowanym świecie Tuwima” 
 

 

Celem konkursu jest: 
- popularyzacja twórczości Juliana Tuwima 
- rozwijanie inwencji twórczej i fantazji dzieci 
- artystyczne przedstawienie wiersza poety 
 

1. Konkurs adresowany jest do rodziców dzieci z Przedszkole nr 48 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Zabrzu 

2.  Prace plastyczno – techniczne mogą być w formie pojedynczej  ilustracji, serii 
ilustracji ( np. historyjka obrazkowa do dowolnego wiersza Juliana Tuwima. 

3. Format prac plastycznych powinien być: nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A1. 
4. Technika wykonania pracy dowolna ( np.:  rysunek, wycinanka, wydzieranka, 

malowanka, origami, , techniki mieszane. Prace nie powinny być wykonane  z 
materiałów sypkich, kruszących się, ciężkich, odpadających (np. plastelina). 

5. Każda praca powinna być podpisana na odwrotnej stronie w lewym dolnym rogu ( 
tytuł wiersza Juliana Tuwima, imię i nazwisko autora, numer grupy z której pochodzi 
dziecko). 

6. Ilość prac konkursowych jest nieograniczona. 
7. Pracę konkursową należy składać w grupie IX do 10.12.13r. 
8. Komisja Konkursowa powołana przez organizatora oceni prace  według 

następujących kryteriów: zgodność z podanym tematem, ciekawa interpretacja 
utworu, walory artystyczne i estetyczne. 

9. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w  przedszkolu oraz 
umieszczone na stronie internetowej przedszkola. 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody rodziców/opiekunów 
dziecka na publikację pracy (wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika) na stronie 
internetowej przedszkola 

11. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o terminie uroczystego rozdania nagród 
przez wychowawców grup. 

12. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 
13. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność przedszkola – wzbogacą bazę 

dydaktyczną placówki.  
14. Wygrane prace konkursowe zostaną wydane w formie książeczki jako ilustracje do 

wierszy Tuwima 
 
Opracowanie: mgr Magdalena Kunze 
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