
Wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk 
zaprasza do udziału 

w Konkursie Patriotyczno - Plastycznym 
„Polska Niepodległa oczami dziecka” 

 
 

I. Organizatorzy: 
1. Gmina Kłomnice 
2. Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 
3. Bibliteka Publiczna w Kłomnicach 
4. Przedszkole w Rzerzeczycach 

 
II. Cele konkursu: 

1. Krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii 
państwa i narodu polskiego. 

2. Kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych poprzez rozwijanie w nich 
poczucia przynależności społecznej, budzenie świadomości narodowej. 

3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, wyobraźni twórczej i zmysłu 
obserwacji. 

4. Doskonalenie umiejętności plastycznych w posługiwaniu się różnymi 
technikami plastycznymi 

 
III. Adresaci konkursu: 

1. Dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz wszystkie chętne 
dzieci 3-6 letnie z obszaru Gminy Kłomnice. 

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 
I grupa – dzieci 3 - 4 letnie 
II grupa – dzieci 5 – 6 letnie 
 

IV. Warunki przystąpienia do konkursu: 
1. Technika  wykonania prac: prace płaskie, technika dowolna - bez 

materiałów sypkich. Format- A3, forma – indywidualna. 
2. Przedszkola i oddziały przedszkolne dostarczają minimum 5 prac z każdej 

grupy wiekowej, uczestnicy indywidualni – jedna praca od dziecka. 
3. Każda praca powinna być opatrzona metryczką: 

 imię, nazwisko i wiek dziecka, 

 nazwa i dokładny  adres placówki, 

 imię i nazwisko opiekuna , tel. Kontaktowy. 
 Metryczkę proszę umieścić z tyłu pracy. 



4. Czas trwania konkursu: od 30 marca do 20 kwietnia 2018r. Prace należy 
dostarczyć do dnia 20 kwietnia 2018 roku do Biblioteki Publicznej w 
Kłomnicach. 

5. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 
6. Prosimy o dokładne zabezpieczenie prac, ponieważ organizator nie 

odpowiada za prace zniszczone w czasie transportu.  
7. Prace zniszczone nie będą podlegać ocenie. 
8. Rozstrzygnięcie  konkursu i wyniki zostaną ogłoszone na stronie GOK 

Kłomnice w dniu 24 kwietnia 2018r. po godz. 15.00. 
9. Oceny prac dokona specjalnie powołane w tym celu Jury.  

Oceniane będą: walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność prac, 
samodzielność wykonania, estetyka pracy oraz zgodność z tematyką. 

10. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora. Zostaną 
wyeksponowane na wystawie w Sali Sesyjnej w Kłomnicach. 

11. Nauczyciele chcący otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci do 
konkursu oraz podziękowania dla dzieci za udział w konkursie proszeni są 
o podanie dokładnego adresu a-mail ( wydruk komputerowy). 

12. Udział  w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i  
przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w 
celu popularyzacji konkursu. 

 
V. Rozstrzygnięcie konkursu, nagrody: 

1. Przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia w 
każdej kategorii wiekowej.  

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają symboliczne upominki. 
3. Rozdanie nagród i wręczenie dyplomów nastąpi  27 kwietnia 2018r.  

o godz. 11.00 podczas happeningu przy budynku Urzędu Gminy 
Kłomnice.  

 


