
 KONKURS PLASTYCZNY 

„BARBÓRKA - DZIEŃ GÓRNIKA” 

 

 

Publiczne Przedszkole nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza       

do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. 

Tematem konkursu jest wyobrażenie dziecka na temat 

górnictwa, pracy górnika oraz święta „Dnia górnika – Barbórki”.  

Serdecznie zachęcamy do pielęgnowanie śląskich tradycji.  

 

Cele konkursu:  

• Promowanie tradycji  obchodów „Dnia górnika – Barbórki” 

• Prezentowanie twórczości plastycznej u dzieci w wieku przedszkolnym 

• Czerpanie radości dzieci z efektów własnych działań twórczych  

• Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci  

 

REGULAMIN KONKURSU  

 Konkurs Plastyczny Dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym pt.  

„DZIEŃ GÓRNIKA – BARBÓRKA” 

 

 



1. Organizator: 

Publiczne Przedszkole nr 13 

Gagarina 118 

44-268 Jastrzębie-Zdrój 

324757879 

p13jz.edupage.org 

 

osoba odpowiedzialna za organizację: 

mgr Daria Krzempek 

 

2. Terminy: 

• Ostateczna data nadsyłania prac:      07.12.2021 
• Rozstrzygnięcie konkursu         10.12.2021 

 

3. Kategorie wiekowe przedszkolaków: 

• Dzieci 3- 4 letnie  
• Dzieci 5- 6 letnie 

 
4. Cele konkursu: 

• rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci w wieku 3-6 lat 

• promowanie tradycji obchodów Dnia górnika - Barbórki 

• rozbudzenie zainteresowania zawodem górnika 

• popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 
plastycznych 

• umożliwienie dzieciom zaprezentowanie swojego talentu 
 

5. Kryteria oceny: 

• zgodność z tematem 

• walory artystyczne 

• wkład dziecka w wykonaną pracę   
 

 

6. Temat Konkursu: 

Tematem konkursu jest wyobrażenie dziecka na temat górnictwa, pracy górnika w kopalni 

węgla kamiennego oraz święta „Dnia górnika – Barbórki”. 



Zadaniem dzieci biorących udział w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w technice 

płaskiej na kartce w formacie A4 

7. Nagrody: 

1. Zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca (I, II i III), które będą uhonorowane nagrodami.  
2. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień. 
3. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. 
4. Informacje o wynikach konkursu i nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie 

internetowej Publicznego Przedszkola nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 10.12 po godzinie 
14stej. 

 

 

8. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta  
Jastrzębie-Zdrój.  

2. Prace konkursowe mogą być nadsyłane listownie za pośrednictwem poczty lub doniesione 
osobiście.  

3. Praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź uczestnika na temat konkursu.   
4. Każda placówka może wysłać po trzy prace z każdej kategorii wiekowej w FORMACIE A4 

wykonaną techniką płaską.  
5. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 
6. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.  
7. Każda praca powinna zostać zaopatrzona w metryczkę i zgodę  - załącznik nr  

1 i oświadczenie RODO – załącznik nr 2 
8. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną 

i nieprzedstawianą na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze 
złożeniem deklaracji o tych faktach. 

9. Prace zgłoszone do konkursu pozostają do dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 13  
w Jastrzębiu-Zdroju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

Metryczka pracy konkursowej 

Konkurs plastyczny 

„BARBÓRKA – DZIEŃ GÓRNIKA” 

1.  Imię  

2.  Nazwisko  

3.  Wiek uczestnika  

4.  Nazwa placówki  

5.  Adres  
placówki 

 

6.  Nauczyciel/ opiekun  

 

 

Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym 

❑ wyrażam zgodę  

❑ nie wyrażam zgody 

          na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka: przez  Publiczne Przedszkole nr 13 

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, 44-268, ul. Gagarina 118 

w celu przeprowadzenia i organizacji konkursu plastycznego pt. „ Barbórka – Dzień 

górnika ” w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej. 

❑ wyrażam zgodę  

❑ nie wyrażam zgody 

na umieszczanie i publikowanie zdjęć i prac plastycznych dziecka  na stronie 

internetowej Publicznego Przedszkola nr 13. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku obejmuje 

w szczególności: informacje o wynikach konkursu plastycznego pt.: „Barbórka – dzień 

górnika”, fotografie zawierające pracę plastyczną oraz imię i nazwisko dziecka. 

 

 

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

(data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 

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

      (imię i nazwisko dziecka) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


