
Konkurs Plastyczny dla dzieci z Przedszkola Niepublicznego Bim-

Bam-Bino w Aleksandrowie Kujawskim 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 pod hasłem „Aleksandrów Kujawski widziany oczami 

dziecka” 

organizowanego przez Przedszkole Niepubliczne Bim-Bam-Bino 

 
 
1. Hasło konkursu: 

 

„Aleksandrów Kujawski widziany oczami dziecka” 

 
 
2. Cel konkursu: 

 

• Celem konkursu jest nauka poprzez zabawę z wykorzystaniem własnej 
wyobraźni i oryginalności pomysłów małych twórców 

•  Dodatkowo za cel obiera się zebranie atrakcyjnych prac plastycznych 
związanych z naszym miastem – Aleksandrowem Kujawskim 

• Rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej oraz kształcenie 
wrażliwości estetycznej 

• Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych 
• Zintegrowanie środowiska przedszkolnego ze środowiskiem rodzinnym 

  

 
3. Organizatorzy: 

 
Przedszkola Niepubliczne Bim-Bam-Bino – Agata Kołaczyńska, Paulina 
Żywiczka 

 
4. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:  

 
• Do konkursu mogą przystąpić dzieci 3,4,5,6 letnie. 



 

5. Ramy czasowe trwania konkursu: 

 
• Czas trwania konkursu: od 13.11.2016  do 24.11.2017  roku. 
• Czas dostarczania prac: do 24.11.2017 roku 
• Do dnia 28.11. 2017 roku Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora 
rozstrzygnie konkurs, wyłaniając jego laureatów.  
 
6. Zakres tematyczny konkursu:  

 

„Aleksandrów Kujawski widziany oczami dziecka”  - płaska praca plastyczna 
 

7. Zasady przeprowadzania konkursu: 

 
• Technika wykonania pracy plastycznej: płaska praca plastyczna wykonana z 
różnych materiałów (farby plakatowe, pastele, wyklejanka z kolorowego papieru 
lub gazet itd.) na bloku technicznym o formacie A4 (21cmx29,7cm). 
 
• Do konkursu zgłaszane są prace:  
- wykonane przez dziecko 
 
• Każda zgłoszona do konkursu praca  powinna zawierać wypisane na odwrocie 
informacje:  
imię i nazwisko, grupę przedszkolną 
 
Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu   
w dniu 30.11.2017 roku. 
 
 
8. Zasady oceny prac: 

 
Komisja Konkursowa oceniając prace dzieci, weźmie pod uwagę następujące 
kryteria: 
a) zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu i 
regulaminem 
b) oryginalność ujęcia tematu 
c) estetykę wykonania pracy 
d) pomysłowość  
 
 
 



 
 
Skład Komisji Konkursowej: 

 
• Nauczyciele Przedszkola Niepublicznego Bim Bam Bino 

 
9. Zasady wynagradzania: 
 
• Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe . 
Przyznanie nagród zostanie potwierdzone dyplomem. 
Fundatorem nagród jest Przedszkole Niepubliczne Bim Bam Bino. 
 
Postanowienia końcowe: 
• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola 
Niepublicznego Bim Bam Bino i na tablicy informacyjnej dla rodziców. 

 
• Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatorów. 

 

 


