
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 

 W JASTRZĘBIU-ZDROJU 

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM 

KONKURSIE PLASTYCZNYM PT. 

 „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ” 

z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia 

 

ORGANIZATOR KONKURSU: 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 

UL.PSZCZYŃSKA 125 

44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

Tel.790 355 009 

e-mail:poczta@sp1.jastrzebie.pl 

 



 

REGULAMIN KONKURSU; 

1. Cele konkursu: 

 przybliżenie najmłodszym historii powstania 

pluszowego misia; 

 inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród 

najmłodszych dzieci poprzez przedstawienie 

sylwetek misiów jako bohaterów literackich; 

 kształtowanie i rozwijanie zainteresowań 

artystycznych; 

 rozwijanie umiejętności manualnych dzieci; 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej; 

 kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej. 

2. Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 

lat; 

 Ilość prac maksymalnie dwie z jednej placówki; 

 Format i wymiary prac dowolne; 

 Technika pracy dowolna; 

 Praca powinna być (czytelnie!) opisana według 

wzoru: 

-imię, nazwisko i wiek dziecka; 

-imię i nazwisko opiekuna artystycznego; 

-adres placówki, telefon. 

 Termin nadsyłania prac: 22.11.2021 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:29.11.2021 

 Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. 



 Pozostałym uczestnikom przesłane będą dyplomy, a 

opiekunom artystycznym podziękowania. 

 Nadesłanych prac nie zwracamy. 

 Prace prosimy nadsyłać na adres: 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 

UL.PSZCZYŃSKA 125 

44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

Organizatorzy konkursu: Natalia Oleszko, Teresa Wrona. 

 

 

 

  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oświadczenie na nieodpłatne publikowanie prac 

plastycznych dziecka  
 

Oświadczam, że zostałem\am poinformowany\a o możliwości 

dobrowolnego udzielania zgody na nieodpłatne publikowanie prac 

plastycznych mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) 

....................W konkursie plastycznym 

„Mój przyjaciel miś”...................organizowanym przez Zespół 

Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju. Prace plastyczne 

mogą być publikowane na stronie: 

-Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju 

 

Zostałem\am poinformowany\a o tym, że: 

-administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Pszczyńska 125, 44-

335Jastrzębie-Zdrój 

-adres korespondencyjny to: 44-335Jastrzębie-Zdrój, ul. 

Pszczyńska 125 

-prawie dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie sprzeciwu, 

zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 

również cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawie 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

-w przypadku konkursu praca plastyczna................. 

(imię i nazwisko autora)może zostać udostępniona organizatorowi 

konkursu wyłącznie w celu  organizacji konkursu z zgodnie z jego 

regulaminem. 

 

...................................... 

(Imię i nazwisko Rodziców\ Prawnych Opiekunów) 

 



 

 

 

 

 


