
REGULAMIN KONKURSU „WIENIEC ŚWIĄTECZNY” 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem Konkursu jest Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat” ul. Jesienna 205, 42-229 

Częstochowa. 

2. Koordynatorami Konkursu są Angelika Wiśniewska i mgr Kinga Zielińska. 

3. Konkurs organizowany jest na terenie Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Świat”, ul. Jesienna 

205, 42-229 Częstochowa i przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci uczęszczających do przedszkola i 

ich rodziców. 

4. Oddanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu 

oraz wszelkich decyzji podejmowanych przez organizatora w związku z przebiegiem i 

rozstrzygnięciem Konkursu. 

II. Cele konkursu: 

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci, 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

- stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, 

- kultywowanie tradycji wykonywania wieńca bożonarodzeniowego, 

- umożliwienie dzieciom przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego 

Narodzenia. 

III. Harmonogram konkursu: 

24.11.2021r. – rozpoczęcie konkursu oraz początek przyjmowania prac konkursowych; 

10.12.2021r. – zakończenie przyjmowania prac konkursowych 

13-15.12.2021r. – oddawanie głosów na najładniejszy wieniec bożonarodzeniowy. 

17.12.2021r. – rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników na stronie internetowej Przedszkola 

fanpage na Facebooku oraz wręczenie nagród.  

IV. Uczestnictwo w Konkursie. 

1. W Konkursie może wziąć udział dziecko uczęszczające do Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy 

Świat”, ul. Jesienna 205, 42-229 Częstochowa. 

2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez dziecko, we współpracy z rodzicem, wieńca 

bożonarodzeniowego o średnicy nie większej niż 35 centymetrów. 

3. Do każdej pracy powinna być dołączona informacja o jej autorze (imię i nazwisko dziecka, nazwa 

grupy) oraz co zostało wykorzystane do jej wykonania. 

4. Każdy uczestnik Konkursu może oddać 1 wieniec.  

5. Prace należy składać do pracowników Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Świat”, które będą 

przekazywane koordynatorom.  

 



V. Ocena prac. 

1. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w wyniku podliczenia głosów oddanych przez dzieci, rodziców i 

kadrę przedszkola. Zostaną przyznane nagrody za I, II, III miejsce, a także dyplomy za udział. 

2. Prace zostaną ocenione w zakresie: 

a) zgodności z tematem, 

b) walorów estetycznych, 

c) pomysłowości i oryginalności formy, 

d) estetyki wykonania (szczególności przez dziecko), 

e) użycia tylko materiałów naturalnych, 

f) wkładu pracy dziecka.  

VI. Rozstrzygnięcie Konkursu. 

1. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej przedszkola i na Facebooku. Tego 

samego dnia nastąpi oficjalne wręczenie nagród i dyplomów. 

2. Prace biorące udział w Konkursie zostaną wyeksponowane w holu przedszkola i przed 

przedszkolem. 

3. Prace konkursowe pozostają własnością organizatora Konkursu. 

VIII. Postanowienia końcowe. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku uczestników 

konkursu, a także fotografii ich prac do celów promocyjnych i reklamowych. 

3. Zgadzając się z warunkami regulaminu, każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez organizatora, w związku z organizowanym Konkursem. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim. 

5. W trakcie trwania Konkursu, treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej  i 

aplikacji LiveKid. 

 

Opracowały: 

mgr Kinga Zielińska 

 Angelika Wiśniewska  

 


