
„Zima w mojej miejscowości” 
   

Regulamin:   

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3 -6 lat z przedszkola. 

2. Temat konkursu: „Zima w mojej miejscowości”   

3. Cel konkursu:   

- Kształtowania wyobraźni geometrycznej dzieci poprzez prace plastyczne i techniczne,   

- Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej,   

- Propagowanie sztuki origami,   

- Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci,   

- Wspieranie uzdolnień matematycznych i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dziecięcych,   

- Kształtowanie samodzielnego logicznego myślenia,   

- Upowszechnienie i uatrakcyjnienie wiedzy matematycznej wśród najmłodszych.   

4. Czas trwania: od 15 do 23.02.2021r.   

5. Format pracy: A4  

Technika: origami płaskie z figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)   

Należy wykonać pracę plastyczno – techniczną przedstawiającą porę roku zimę, wykorzystując 

technikę origami płaskie z figur geometrycznych. Elementy pracy nie mogą wystawać poza 

jego obszar. Można zastosować klej w celu połączenia elementów.   

Wszystkie nadesłane prace muszą zawierać metryczkę (zał. 1) wypisaną drukowanymi literami 

i przyklejoną na rewersie pracy oraz wypełniony zał.2.   

6. Prace należy składać u wychowawców grup w  Publicznym Przedszkolu w Malczycach 

7. Termin składania prac: do 23.02.2021r. 

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.  

9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.  

10. Organizator: Weronika Amroży, Karolina Witkowska, Agnieszka Soboniak  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 1   

  

 Konkurs Matematyczno – Plastyczny  „Zima w mojej miejscowości”   

   

Dane autora pracy:   

   

Imię …................................ Nazwisko ….................................................... 

Wiek …............   Grupa………………………. 

Publiczne Przedszkole w Malczycach  

  

Nauczyciel……………………………………………………………………………………………………………………………….. .  

   

*Proszę wypełnienie drukowanymi literami  

ZAŁĄCZNIK NR 2  

  

Malczyce, dn. ...............   

                                  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 yrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

  

……………………………………………………………………………   
(imię i nazwisko)  

  

podanych w karcie zgłoszenia udziału w konkursie, niezbędnych do przeprowadzenia i udokumentowania  

konkursu „ ima  w mojej miejscowości” organizowanego przez Publiczne Przedszkole w Malczycach.  

  

1. Zgoda udzielona jest na czas trwania konkursu zgodnie z jego regulaminem.   

2. Jednocześnie zgodnie z  rt. 14  ozporządzeniem Parlamentu  uropejskiego i  ady (  ) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/  , 

przyjmuję do wiadomości, że:   

o Administratorem moich danych osobowych jest Publiczne Przedszkole w Malczycach  

o dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

o dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani innym podmiotom,  

o przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,  

o po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte,   

o dane podaję dobrowolnie,  

o niniejszą zgodę mogę odwołać w formie pisemnej w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

  

  

...................................................................................................        

                         Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

  

  


