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Regulamin polsko — czeskiego konkursu plastycznego pt. „Bohaterowie bajek, Polska - Czechy” 

1. Cel konkursu 

Zachęcanie do słuchania bajek, utożsamianie się z pozytywnymi bohaterami, rozumienie morałów kończących 

bajki. Tworzenie oraz odtwarzanie obrazu fantazji. 

2. Organizatorzy 

Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu. 

3. Czas trwania konkursu 

Konkurs trwać będzie od 27.05.2021r. do 15.06.2021r. 

4. Uczestnicy konkursu 

Konkurs jest skierowany do dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat. 

5.Temat konkursu — „Bohaterowie bajek, Polska — Czechy” 

6. Technika wykonania prac 

Prace plastyczne należy wykonać dowolną techniką w formacie nie większym niż A4, tj. 210 x 297 mm. 

7. Zasady uczestnictwa w konkursie 

 Każda praca złożona na konkurs powinna zostać opatrzona na odwrocie następującym opisem: 

Imię i nazwisko oraz wiek dziecka, nazwa i pełny adres przedszkola, telefon, opis wykonanego rysunku w trzech 

zdaniach 

8. Każde przedszkole może zgłosić do konkursu 10 prac z każdej grupy wiekowej, czyli : 

prace z grupy 3 - latków, (do 10 prac dzieci) 

prace z grupy 4 — latków, (do 10 prac dzieci) 

prace z grupy 5 — latków, (do 10 prac dzieci) 

prace z grupy 6 — latków. (do 10 prac dzieci) 

Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych grup. 

9. Prace proszę wysłać na adres : Samorządowe Przedszkole, ul. Wojska Polskiego 25, 57-530, Międzylesie lub 

dostarczyć w inny sposób do dnia 18.06.2021 r. 

10. Prace złożone po terminie nie będą oceniane. 

11. Kryteria oceny 

Prace oceniane będą według następujących kryteriów: 

- Stopień zgodności z tematem, 

- Walory techniczne i artystyczne prac, 

- Pomysłowość autorów. 

12. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie uczestników     

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do 18.06.2021 r. 

Wyboru prac z pośród biorących udział w konkursie przedszkoli dokona komisja złożona z przedstawicieli Grona 

Pedagogicznego z placówki polskiej i czeskiej, przedstawiciela Biblioteki Publicznej w Międzylesiu. 

O terminie wręczenia nagród placówki zostaną poinformowane telefonicznie lub pisemnie. 

  

Organizator: Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu 
ul. Wojska Polskiego 25 57 530 Międzylesie 
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„Hrdinové pohádek, Polsko - Česká Republika” 

1. Cíl soutěže 

Povzbuzení k poslouchání pohádek, identifikace s pozitivními hrdiny, pochopení ponaučení sdělovaných v 

pohádkách. Vytváření nebo vybavování si fantazijních představ. 

2. Pořadatelé 

Obecní mateřská škola v Mezilesí (Międzylesie). 

3.Doba trvání soutěže 

Soutěž bude probíhat od 27.05.2021 r. do 15.06.2021r. 

4. Učastníci soutěže 

Soutěž je zaměřená na děti předškolního věku od 3 do 6 let. 

5. Téma soutěže — „Hrdinové pohádek, Polsko - Česká republika” 

6. Technika provedení prací 

Výtvarné práce lze provádět použitím libovolných technik na formátu do velikosti A4, tj. 210 x 297 mm. 

7. Podmínky účasti v soutěži 

 Každá práce zasílána do soutěže musí být na rubu opatřena těmito údaji: 

Jméno, příjmení a věk dítěte, název a úplná adresa mateřské školy, telefon, popis zasílaného obrázku ve třech 

větách. 

8. Každá mateřská škola muže do soutěže přihlásit IO práce v každé věkové skupině, tj.: 

-  práce dětí ve věku 3 let, (až 10 dětských výtvarných děl) 

- práce dětí ve věku 4 let, (až 10 dětských výtvarných děl) 

- práce dětí ve věku 5 let, (až 10 dětských výtvarných děl) 

- práce dětí ve věku 6 let. (až 10 dětských výtvarných děl)  

Práce budou hodnoceny v jednotlivých věkových kategoriích. 

9. Práce zasílejte na adresu: Samorządowe Przedszkole, ul. Wojska Polskiego 25, 57-530 Międzylesie nebo 

jiným způsobem ve lhůtě do 18.06.2021r.. 

10. Práce předložené po uvedené lhůtě nebudou hodnoceny. 

11. Hodnotící kritéria 

Práce budou hodnoceny podle následujících kritérií: 

- Soulad s tematickým zadáním, 

- Technické a umělecké přednosti prací, 

- Nápaditost autorů. 

12. Vyhodnocení soutěže a odměny pro účastníky 

 Vyhodnocení soutěže proběhne ve lhůtě do 18.06. 202 Ir.. 

 
Vyhodnocení soutěžních prací zúčastněných mateřských škol provede komise složená ze zástupců polského \ 

a českého pedagogického sboru, zástupce Městského úřadu v Mezilesí, zástupce Veřejné knihovny v Mezilesí. 

O termínu předání cen budou školy informovány telefonicky nebo písemně. 

  

Pořadatel: Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu 

ul. Wojska Polskiego 25, 57 — 530 Międzylesie 

  

 


