
 
REGULAMIN WEWNĘ

WIELKANOCNEGO 
KONKURSU PLASTY

Punktu Przedszkolnego 

Lisa Rudosława

pt. Najpięknie
wielkanocna

 

1. Konkurs adresowany jest do 

Rudosława w Gdańsku 80

2. Cele konkursu:  

- zapoznanie dzieci tematyką

- rozwijanie umiejętności plastycznych

- pogłębianie kreatywności i wrażliwości estetycznej

3. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej 

technice plastycznej. Przykładami ozdób 

pisanka, kraszanka, palma w

wielkanocny i inne tradycyjne ozdoby wielkanocne.

4. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać zdjęcie

(format pliku .jpg lub .png) na adres e

w temacie e-maila następującą treść: 

i nazwisko dziecka. Analogicznie prosimy nazwać plik ze zdjęciem pracy.

5. Termin rozpoczęcia konkursu: 

Termin nadsyłania prac upływa 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 

mailową. 

6.  Komisja  konkursowa  przyzna 

I, II i III miejsca w konkurs

Dyplomy zostaną przesłane mailowo, a nagrody będą 

okresie zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych

7.  Kryteria oceny prac: 

własny wkład dziecka w 

projektu.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!

 
EWNĘTRZNEGO 

WIELKANOCNEGO  
KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Punktu Przedszkolnego  

Lisa Rudosława 

pt. Najpiękniejsza ozdoba 
wielkanocna 

1. Konkurs adresowany jest do podopiecznych Punktu Przedszkolnego Lisa 

80-180, przy ul. Jaworzniaków 32. 

dzieci tematyką tradycji wielkanocnych, 

ozwijanie umiejętności plastycznych, 

kreatywności i wrażliwości estetycznej. 

3. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej 

Przykładami ozdób wielkanocnych mogą być

pisanka, kraszanka, palma wielkanocna, baranek, kurczaczek lub 

ocny i inne tradycyjne ozdoby wielkanocne. 

4. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać zdjęcie wykonanej pracy

.png) na adres e-mail: info@lisrudoslaw.pl

maila następującą treść: KONKURS WIELKANOCNY + imię 

Analogicznie prosimy nazwać plik ze zdjęciem pracy.

Termin rozpoczęcia konkursu: 20.03.2020 r. 
Termin nadsyłania prac upływa 10.04.2020 r. o godz.17:00
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 17.04.2020 r.

6.  Komisja  konkursowa  przyzna trzy nagrody konkursowe za zajęcie 

II i III miejsca w konkursie oraz dyplomy dla wszystkich uczestni

Dyplomy zostaną przesłane mailowo, a nagrody będą czekały 

kresie zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych. 

7.  Kryteria oceny prac: estetyka, staranność i oryginalność

w pracę, inwencja twórcza oraz pomysłowość 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY! 
 

Punktu Przedszkolnego Lisa 

3. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej przestrzennej 

mogą być: 

kurczaczek lub zajączek 

wykonanej pracy 

info@lisrudoslaw.pl wpisując 

KONKURS WIELKANOCNY + imię 

Analogicznie prosimy nazwać plik ze zdjęciem pracy.   

10.04.2020 r. o godz.17:00. 

17.04.2020 r. drogą 

trzy nagrody konkursowe za zajęcie 

ie oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.  

czekały na odbiór po 

i oryginalność wykonania, 

oraz pomysłowość 

 

 


