
         
 

Ogólnopolski konkurs „Świąteczna kartka” 

organizowany przez Miejskie Przedszkole nr 57  

im. Krasnala Hałabały w Katowicach  

pod patronatem medialnym 

„Przedszkolnego ABC” 

 

Miejskie Przedszkole Nr 57 Im. Krasnala Hałabały w Katowicach we współpracy 

z „Przedszkolnym ABC” ma zaszczyt zaprosić dzieci w wieku 3-6 lat, oraz nauczycieli do 

ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Świąteczna kartka.” 

Zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat, oraz nauczycieli do wykonania kartek świątecznych, 

oddający wspaniały klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.  

Format kartki: maksymalnie A4 

Technikę wykonania kartki wybierzcie sami: możecie rysować, malować, wyklejać, czy też 

połączyć wszystkie techniki, tworząc świąteczny kolaż.  

Warunki konkursu 

 Kartki wykonane samodzielnie przez dzieci powinny zawierać z tyłu metryczkę: imię 

i nazwisko, wiek dziecka, nr telefonu i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela 

prowadzącego, e-mail nauczyciela. Limit prac: trzy kartki z grupy. 

 Kartki wykonane przez nauczycieli powinny zawierać imię i nazwisko nauczyciela, 

nr telefonu i adres placówki, e-mail nauczyciela. Limit prac: trzy kartki od osoby.  

Metryczki do wszystkich prac plastycznych prosimy dopiąć do kartki 

spinaczami.  

 Prosimy o wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób 

i opiekunów (Załącznik). 



 Komisja powołana przez organizatorów konkursu, drogą losowania wyłoni po 5 

zwycięzców w dwóch kategoriach: 

I. Dzieci. 

            II. Nauczycieli.  

 Autorzy wylosowanych prac otrzymają pamiątkowe nagrody i dyplomy. 

 Wszystkim uczestnikom prześlemy Podziękowania i Dyplomy Uznania na podane 

adresy mailowe nauczycieli.  

 Termin składania prac upływa 3 grudnia 2018 r. (decyduje data dotarcia przesyłki do 

organizatora). 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6 grudnia 2018 r.  

 Prace należy wysłać na adres organizatora:  

Miejskie Przedszkole nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach, Ul. Piastów 13,  

40-866, Katowice 

Z najlepszymi życzeniami koordynatorki konkursu 

Agnieszka Kubiczek (akubiczek@vp.pl), Monika Pisula, Renata Mazur-Turoń  
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Załącznik 

 

Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

…………………………………………………. 

w konkursie plastycznym „Świąteczna kartka” organizowanym przez  

Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych (imienia i 

nazwiska)  

mojego dziecka 

…………………………………………… 

w celach wynikających z organizacji konkursu plastycznego pt. „Świąteczna kartka” zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 

1000). 

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko kartki 

w wystawie pokonkursowej na FB. 

 

…………………………………….               ………………………………………………. 

Miejscowość, data                                               Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


