
Publiczne Przedszkole „Glukusie” 

Zaprasza do udziału w III edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego. 

 

Celem konkursu jest: 

 Kształtowanie u dzieci empatii w stosunku do dzieci  z problemami zdrowotnymi. 

 Poszerzenie wiedzy z zakresu diabetologii. 

 Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej potrzeby dbałości o własne zdrowie. 

 Kształtowanie twórczej wyobraźni dzieci poprzez samodzielną, plastyczną 

interpretację tematu związanego z cukrzycą. 

 

Regulamin: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat. 

2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy przedstawiającej problem 

cukrzycy – jej przyczyn i konsekwencji w życiu codziennym – dowolna 

technika. 

3. Format prac plastycznych A4. 

4. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę zgodność z tematyką, 

samodzielność wykonania pracy przez dziecko i estetykę pracy. 

5. Przyjmujemy maksymalnie po trzy prace z danej placówki. 

6. Każda praca na odwrocie powinna zawierać: imię i nazwisko uczestnika, 

wiek, adres placówki, telefon, e-mail, imię i nazwisko opiekuna. 

7. Nadesłane pracę przechodzą na własność organizatora. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania 

prac w prasie, Internecie w celu dalszego propagowania konkursu. 

9. Termin nadesłania prac: 23.11.2018 r. na adres 

 

Publiczne Przedszkole „Glukusie” 

ul. Ujastek 5B 

31-751 Kraków 

z dopiskiem KONKURS-cukrzyca 

 

10.  Ocena prac zostanie dokonana przez Jury powołane przez Organizatora. 

11.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.11.2018 r. 



12.  Laureatów konkursu powiadomimy o terminie i miejscu odebrania 

nagród. 

13.  Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją klauzuli: 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. Ustaw z 2018,  poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 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 (RODO)wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i 

wykorzystywanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu. 

 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCPETACJĘ 

NINIEJSZEGO REGULAMINU 

 

 

 

Organizator 


