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XVII EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLI Z CYKLU  
WIOSENNE TRADYCJE 

MARZEC 2021 ROKU/on-line 
 

Wielkanoc oczami dziecka 

 
 

REGULAMIN 
 

W ramach kolejnej edycji Konkursu Plastycznego z cyklu Wiosenne Tradycje o temacie przewodnim: 

 „ Wielkanoc oczami dziecka” zapraszamy dzieci do wykonania pracy plastycznej 

 nawiązującej do tradycji Świąt Wielkanocnych, symboliki, kolorów i skojarzeń 

 związanych z wiosną. 

 

Patronat 
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiński 

 
Organizator:  
Dom Kultury „Kolorowa” Ośrodka Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ul. Gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa, e-mail: dk.kolorowa@gmail.com  
 

Charakter konkursu:  
Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli w woj. mazowieckim, w tym roku przebiega on w trybie 
on-line. Warunkiem przystąpienia placówki do konkursu jest przesłanie razem z pracą dokładnie 
wypełnionej karty zgłoszenia załączonej do niniejszego regulaminu oraz zgody rodziców/opiekunów 
prawnych na udział dziecka w konkursie.   
 

Cele konkursu: 
 Kształtowanie aktywnej postawy dzieci wobec tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu 

wielkanocnego. 

 Rozwijanie umiejętności manualnych i wyobraźni plastycznej dzieci.  

 Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.  

 Popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej. 
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Warunki uczestnictwa:  
 Placówka może dostarczyć dowolną liczbę prac, ale każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 

tylko jedną swoją pracę plastyczną. 

 Prace nadesłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników 
konkursu. 

 Prace nie mogą być zgłaszane na inne konkursy. 

 Technika dowolna płaska: rysunek, malarstwo, collage, techniki eksperymentalne.  

 Wykonane prace należy sfotografować. 

 Parametry zdjęcia: format JPG, wielkość pliku do 6 MB, rozdzielczość do 300 dpi. 

 Do każdej pracy należy dołączyć Załącznik - Kartę zgłoszenia oraz zgodę rodzica/opiekuna. 

 

Zdjęcie pracy oraz Załącznik z Kartą zgłoszenia i  zgodą rodzica/opiekuna należy przesłać na e-mail: 
dk.kolorowa@gmail.com, w temacie maila wpisując tytuł konkursu: XVII Edycja Konkursu Plastycznego 
„Wielkanoc oczami dziecka” oraz imię i nazwisko autora. 
 

Termin nadsyłania prac 
do dnia 18.03.2021 r. 

 
Kryterium oceny jury: 

 wartość artystyczna  

 oryginalność  

 staranność wykonania  

 zgodność pracy z tematyką konkursu  

 samodzielność wykonania pracy 
Jury zastrzega sobie prawo odrzucenia prac niespełniających wymogów konkursu.  
 

 

Wernisaż wystawy/on-line  
oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędą się  

26.03.2020 r.   
Dla laureatów i wyróżnionych przewidziane zostały 

 atrakcyjne nagrody oraz dyplomy. 

 

 

Szczegółowych informacji udziela opiekun konkursu 
Anna Zgutka 

tel. 22 867 63 95 

e-mail: dk.kolorowa@gmail.com 

www.kolorowa.arsus.pl/konkursy/ 

www.kolorowa.arsus.pl 

facebook 
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Załącznik 
 

XVII EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO Z CYKLU  
WIOSENNE TRADYCJE 

Wielkanoc oczami dziecka 

 

Karta zgłoszenia 
 
 
 

XVII EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO Z CYKLU  
WIOSENNE TRADYCJE 

 

Wielkanoc oczami dziecka 

Nazwa placówki przedszkolnej  
zgłaszającej pracę 

 
telefon, e-mail  

 

 
imię i nazwisko autora pracy 

 

 
wiek autora pracy 

 

 
 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE 
 DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OŚRODEK KULTURY 
ARSUS W DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY, z siedzibą przy ul. Traktorzystów 14, 02-495 
Warszawa danych osobowych mojego dziecka zawartych w Karcie Zgłoszenia XVII Edycji Konkursu 
Plastycznego z cyklu Wiosenne Tradycje „Wielkanoc oczami dziecka”, tj. imienia i nazwiska autora 
pracy, wieku autora pracy oraz publikację pracy wraz z imieniem i nazwiskiem autora na stronie 
internetowej i fanpage’u Domu Kultury „Kolorowa” Ośrodka Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy czy też w celach informacyjnych i sprawozdawczych organizatora konkursu (prasa, 
Internet itp.)  

 
 

.......................................................................................... 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 
 
 


