
 
 REGULAMIN KONKURSU „MALUCHY MALUJĄ” 
 

1.Organizator:  

ODK „Gagatek’’ Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

ul. Kochanowskiego 25; 38 - 500 Sanok  

tel. 13 46 450 50 
 

2.Cele: 

Odkrywanie uroków tworzenia, rozwijanie wyobraźni,                  

zabawa kształtami i kolorami. Pokazanie swojego plastycznego 

talentu 
 

3.Uczestnicy: 

Dzieci od 4 lat do kl. I SP 
 

4.Temat prac: „Moje miejsce, świat wokół mnie” 
 

Jedni mieszkają w mieście inni na wsi, jedni widzą przez okno podwórko 

pełne ludzi, inni las i polanę. Mój świat to moja rodzina, roześmiana 

mama, rozbawiony brat.  

Każdy gdzieś mieszka i robi wiele fajnych rzeczy, spędza czas z rodziną, 

koleżankami, kolegami. Lubi patrzeć jak majsterkuje dziadek, albo 

słuchać jak śpiewa siostra, lubi opiekować się młodszym rodzeństwem 

i pomagać mamie w domu - Pokażcie swoje małe ojczyzny… 
 

5.Warunki uczestnictwa: 

      - placówki mogą przesłać maksymalnie 20 prac. 

      - prace tylko indywidualne (wykonane przez jedno dziecko) 

      - każdy z uczestników może przedstawić jedną pracę, 

      - wymiar pracy – format A4 lub A3   

     Prosimy nie wykonywać do prac konkursowych,  ramek (passe-    

     partout) 

      - z tyłu pracy prosimy o zamieszczenie karteczki    

       o autorze (wg. wzoru dołączonego do regulaminu)  

       - autorzy prac nie reprezentujący placówki z tyłu pracy    

       podają: imię i nazwisko, wiek i nr telefonu prywatny 
   

 

 

   - termin nadsyłania prac – 10.03.2021r. 
 

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

6.Ocena: 

  Prace oceniać będzie powołana przez organizatorów  komisja.  
 

  Wręczenie nagród laureatom uzależnimy od wymogów  

   i obostrzeń w związku z pandemią korona wirusa. 

  Również pokonkursową wystawę zorganizujemy w placówce lub  

  w wersji on- line. 

 Telefonicznie zawiadomimy placówki/ opiekunów wyróżnionych    

  dzieci. 

7.RODO 
 

Podczas przeprowadzania konkursu Organizator planuje 

wykorzystywać następujące dane osobowe uczestników: 

wizerunek, imię i nazwisko, wiek, miejscowość, nazwa placówki, 

 a w zakresie publicznego ogłoszenia wyników konkursu: 

informacje na stronie internetowej, prasie i w placówce. 

Organizator planuje również upublicznianie prac dzieci:  

w placówce (wystawa) oraz zdjęcie pracy i udostępnienie jej na 

stronie internetowej, w prasie. 
 

Do każdej pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica, 

opiekuna prawnego Klauzulę  Informacyjną + zgodę na 

przetwarzanie danych ( do pobrania na naszej stronie 

internetowej) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
         Tytuł pracy          ………………………………………………………………………………. 

            Imię i Nazwisko autora pracy  

            ……………………………………………………………………………………………………………………… 

            Wiek  dziecka, rok urodzenia  ……………………………………. 

            Adres placówki……………………………………………………………………………………………. 

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

          Nr tel. placówki/prywatny …………………………………………..             


