
Przedszkole nr 71 Pod Topolą w Poznaniu 

SERDECZNIE ZAPRASZA DZIECI DO UDZIAŁU 

W KONKURSIE PLASTYCZNYM w ramach realizacji projektu: 

 

                                         

„BEZPIECZNY W RUCHU DROGOWYM” 

 

Cele konkursu: 

• Prezentacja w formie plastycznej wiedzy dzieci na temat odpowiedniego zachowania się 

dziecka w różnych sytuacjach, w zakresie bezpiecznego poruszania się na rowerze, hulajnodze, 

deskorolce oraz  umiejętności bezpiecznego i kulturalnego  zachowania się dziecka w środkach 

komunikacji publicznej. 

• Wykazanie się znajomością przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznego poruszania się 

po drogach przez pieszych.  

• Ukazanie wiedzy nt. radzenie sobie w sytuacjach niebezpiecznych, np. pierwsza pomoc – 

otarcia, stłuczenia, złamania – jak zaopatrzyć ranę, która powstała na skutek wypadku na 

rowerze, hulajnodze. 

• Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń, wiedzy za pośrednictwem 

różnorodnych technik i materiałów plastycznych. 

• Wspieranie wychowania do bezpieczeństwa poprzez formy aktywności artystycznej. 

 

 

 

 



 

Regulamin konkursu: 

 

§ 1 Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 71 „Pod Topolą” w Poznaniu 

 

§ 2 Uczestnicy 

1. W konkursie mogą brać udział dzieci z Przedszkola nr 71 „Pod Topolą”. 

 

§ 3 Przebieg i warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs rozpoczyna się 18.05.2020 r. i trwać będzie do 25.05.2020 r.  

2. Temat prac konkursowych brzmi: „Bezpieczny w ruchu drogowym” i jest zorganizowany w ramach 
projektu edukacyjnego „Bezpieczny w ruchu drogowym”. 

3. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, techniką dowolną.  

4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod 
kierunkiem rodzica lub innego opiekuna. 

5. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową. 

6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy. 

7. Zdjęcie pracy należy dostarczyć do wychowawczyń grup poprzez pocztę e-mailową przedszkola: 
p71@poznan.interklasa.pl lub na messengera POD TOPOLA 

8. Koordynatorzy konkursu: Aleksandra Krzywda i Dorota Terepka 

 

§ 4 Wyłonienie laureatów i nagrody 

1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu. 

2. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów 
konkursu. 

3. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał 
użyty do wykonania pracy, zgodność z tematem pracy. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi 29.05.2020 poprzez stronę fb https://www.facebook.com/pod.topola.7 

mailto:p71@poznan.interklasa.pl


5. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody. 

7. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie. 

 

§ 5 Prawa autorskie i ochrona danych osobowych 

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy 
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1000) w celach prowadzenia 
Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, wydawania i odbioru nagrody przez 
Organizatora. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych 
oraz do ich poprawiania. 

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione 
podmiotom trzecim. 

3. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na upublicznienie pracy konkursowej na 
facebooku oraz stronie internetowej Przedszkola Nr 71 „Pod Topolą”(www.podtopola.pl). 

 4. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad regulaminu oraz prawo odwołania konkursu bez 
podania przyczyn. 

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej przedszkola www.podtopola.pl 

Uwagi: 

- Przekazując prace/zdjęcie na konkurs - Uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie 
internetowej Przedszkola nr 71 „Pod Topolą” w Poznaniu 

- Biorąc udział w konkursie, Uczestnik akceptuje jego regulamin. 

- Dyplomy i nagrody będą czekały w przedszkolu. 

 

 

 

 

 

 


