
MIŚ PLUSZOWY 
25 listopada obchodzony jest  

Światowy Dzień Pluszowego Misia!  

Z tej okazji zapraszamy Was do udziału  

w VI edycji konkursu plastycznego. 
 
Założenia konkursu: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I z koszalińskich placówek  z okazji  

Światowego Dnia Pluszowego Misia. 

Celem konkursu jest: 

– zainteresowanie dzieci literaturą dziecięcą związaną z postacią Misia 

– rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci młodszych 

– dobra zabawa 

Warunki uczestnictwa: 

1. Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 6 prac. 

2. Prace plastyczne płaskie mogą być wykonane w dowolnej technice, 

rysunkowej, technikami mieszanymi. 

3. Do wykonania prac można wykorzystać dowolny materiał. 

4. Prace konkursowe powinny mieć format A-3 lub A-4 

5. Wszystkie prace muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (drukowane litery): 

Imię i nazwisko autora pracy  

Wiek autora 

Imię i nazwisko opiekuna 

Adres i telefon placówki 

Na odwrocie pracy należy przykleić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

według załącznika.  

 

 Prace bez tych informacji nie będą oceniane  

 

6. Prace należy dostarczyć do 17 listopada 2017r. na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF  

ul. Franciszkańska 102 

75-255 Koszalin,  

z dopiskiem: 

 Konkurs Plastyczny  MIŚ PLUSZOWY 

 

7. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

8. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury. 

9. Termin rozstrzygnięcia konkursu 23.11.2017r. 

10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 27.11.2017r. 
11. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, terminie wręczenia nagród  

i otwarciu wystawy pokonkursowej telefonicznie. 

 

Organizatorzy: 

Monika Szałajko 



ZAŁĄCZNIK 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………… 

przez Szkołę Podstawową nr 5 im. UNICEF w Koszalinie, w celu 

przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców, ogłoszenia wyników  

i doręczenia nagród zwycięzcom, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie 

danych osobowych.  

 

…………………………. 

(Podpis opiekuna). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………… 

przez Szkołę Podstawową nr 5 im. UNICEF w Koszalinie, w celu 

przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców, ogłoszenia wyników  

i doręczenia nagród zwycięzcom, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie 

danych osobowych.  

 

…………………………. 

(Podpis opiekuna). 

 
 

 


