
Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 3-6 lat.

TEMAT:

Gdyby Jezus narodził się dzisiaj...

Czy ktoś by to zauważył? Czy narodziłby się w wielkim mieście, a może w małej miejscowości? I kto przyszedłby Go 
powitać? Jak mogłoby wyglądać narodzenie Dzieciątka Jezus w naszych czasach?

ORGANIZATORZY: Katolickie Liceum Plastyczne  w Nowym Sączu

CEL KONKURSU:

 zwrócenie uwagi na istotę przesłania Bożego Narodzenia we współczesnym świecie
 rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności  
 wzmacnianie wiary we własne możliwości 
 rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych 
 budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3do 6 lat.Kultury.
•Technika: prace mogą być wykonane w dowolnej technice artystycznej. 

Format prac : minimum A4, maksimum 50/70 cm.

• każde przedszkole może zaproponować maksymalnie 20 prac. 
• prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane Autorom
• prace  nagrodzone przechodzą na własność Organizatora
• uczestnik zgadza się na publikację prac w celach promocyjnych 

Prace zostaną poddane ocenie Jury -artystom plastykom, nauczycielom w  Katolickim Liceum Plastycznym w 
Nowym Sączu.  

Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, kreatywność, walory artystyczne, technika do wykonania pracy.

NAGRODY:

Jury  wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni cennym materiałami plastycznymi.

Uczestnicy Konkursu za pośrednictwem szkoły zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową oraz otrzymają 
zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród.



CZAS I MIEJSCE DOSTARCZENIA PRAC:

Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac do Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu upływa   11 grudnia  . 
Decyduje data stempla pocztowego.

Adres:
Katolickie Liceum Plastyczne
 Plac Kolegiacki 2, 
33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY.

• Prace można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową. Koszt wysyłki prac pokrywa szkoła biorąca udział w Konkursie.
• Każda praca powinna opisana na odwrocie w następujący sposób: Tytuł pracy, Imię, Nazwisko,wiek dziecka, 
Przedszkole (pełne brzmienie placówki),  nauczyciel prowadzący.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość techniczną dostarczonych prac. Prace wyraźnie uszkodzone w 
trakcie transportu nie wezmą udziału w Konkursie.
• Aktualności dotyczące konkursu oraz jego wyniki zostaną opublikowane na internetowej stronie Organizatora: 
www.frassati.edu.pl  w zakładce Konkursy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły. tel. 18 449 06 90/92,  e-mail: frassati.zsk@gmail.com 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Dostarczając prace na Konkurs, Uczestnik Konkursu tym samym oświadcza, że jest autorem dostarczonej pracy i nie 
narusza ona żadnych praw osób trzecich, praw osobistych, autorskich oraz pokrewnych.
• Zgłaszając prace do Konkursu, Uczestnik Konkursu i/lub jego Prawni Opiekunowie nieodpłatnie przenoszą na 
Organizatora prawa autorskie do pracy, do celów promocyjnych oraz organizacyjnych Konkursu. Organizator Konkursu 
zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania w mediach informacji o Konkursie oraz reprodukcji pracy.
• Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnik tym samym wyraża 
zgodę na publikowanie danych osobowych Autora w materiałach dotyczących Konkursu. 
• Wszystkie sporne kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
• Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
• Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator (Ustawa o 
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 
lipca 2002 r.)

mailto:frassati.zsk@gmail.com
http://www.frassati.edu.pl/


Formularz zgłoszeniowy szkoły do konkursu plastycznego:
„Gdyby Jezus narodził się dzisiaj...”

DANE PLACÓWKI:
PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: 

ADRES KORESPONDENCYJNY:

TELEFON:
MAIL:
OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWACH KONKURSU:
TELEFON DO OSOBY KONTAKTOWEJ W SPRAWIE KONKURSU:

Lista prac zgłoszonych do konkursu (Imię i nazwisko dziecka, wiek, nauczyciel prowadzący)
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