
Informacje ogólne 

§1 

 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole im. Jana Pawła II w Bratkowicach, 

36-055 Bratkowice 407 a. 

 

CELE KONKURSU 

§2 

 

Celem konkursu jest: 

 

1) rozwijanie inwencji twórczej dzieci i ich zainteresowań literackich, 

2) stworzenie dzieciom i rodzicom możliwości prezentacji autorskich pomysłów, 

3) szerzenie zdrowego trybu życia, 

4) integracja rodziny, zacieśnienie więzi w rodzinie. 

 

TEMATYKA KONKURSU 

§3 

 

1. Konkurs polega na napisaniu krótkiej rymowanki/wierszyka o tematyce 

zdrowotnej. 

2. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę (jeden wiersz). 

3. Wiersz musi być autorski, ułożony przez uczestników konkursu. 

4. Praca nie może być wcześniej nigdzie publikowana ani nagrodzona w innych 

konkursach. 

5. Praca powinna składać się max. z 10 wersów. 



 

ZASADY OGÓLNE KONKURSU 

§4 

 

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

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych 

 Dzieci w wieku 3-4 lata. 

 Dzieci w wieku 5-6 lat. 

3. Prace konkursowe należy dostarczyć: 

 przesłać na adres mailowy organizatora konkursu e-mail: 

przedszkole.bratkowice@swilcza.com.pl,  

 osobiście do placówki Przedszkola (w kopercie). 

 Nadesłać listownie po adres  

Przedszkole im. Jana Pawła II 

Bratkowice 407 „a” 

36-055 Bratkowice 

4. Każda praca konkursowa musi zostać przedstawiona w dokumencie  

Word (e- mail), bądź wydrukowana w formie papierowej. 

5. Do pracy należy dołączyć metryczkę: 

 Imię, nazwisko, wiek. 

 Nazwa, adres, telefon, mail placówki. 

 Imię i nazwisko opiekuna. 

6. Każda praca zgłaszana do konkursu otrzyma swój indywidualny numer 

(cyfrę) zgodnie z kolejnością zgłoszeń.  

7. Prace należy dosłać do 31 maja 2022 r. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 czerwca 2022r.  
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9. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola im. Jana 

Pawła II w Bratkowicach oraz laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie 

oraz drogą mailową na adres przedszkola lub szkoły. 

10. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

11. Każda placówka może dostarczyć maksymalnie po 3 prace z każdej 

kategorii wiekowej. 

12. Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu konkursu podejmuje Organizator. 

 

KRYTERIA OCENIANIA 

§5 

 

1. Komisję konkursową powołuje Organizator. 

2. Komisja dokona oceny prac i wybierze 3 laureatów z każdej kategorii 

wiekowej oraz wyróżnienia według uznania Komisji. 

3. Decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna i ostateczna. 

4. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, poziom literacki pracy, 

kreatywność, pomysłowość, zgodność z tematem konkursu. 

 

NAGRODY 

§6 

 

1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a wszyscy uczestnicy 

dyplomy uczestnictwa w Konkursie i drobne upominki rzeczowe, a 

nauczyciele – opiekunowie podziękowanie za przygotowanie 

przedszkolaków do udziały w konkursie. 

 

 



 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§7 

 

1. Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do organizatora 

konkursu p. Iwony Oleś, Agnieszki Toton, Anny Trawka na adres e-mail: 

przedszkole.bratkowice@swilcza.com.pl, bądź pod numerem tel.: 17 855 

14-34. 

2. Odwołanie konkursu oraz sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga 

Organizator konkursu. 

3. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola. 

4. Zgłoszenie do konkursu oznacza pełną akceptację określonych warunków 

regulaminu. 
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