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Regulamin ogólnopolskiego konkursu  

"Bezpieczny przedszkolak w domu, w przedszkolu, na ulicy" 

 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 6  ul. Sienkiewicza 32 42-400 Zawiercie tel. 

326721530 e-mail: konkursp6@wp.pl 

2. Celem konkursu jest wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków bezpieczeństwa 

w placówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw, w kontaktach ze zwierzętami, 

elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach z osobami obcymi itp. 

3. Zasady konkursu: 

 termin nadsyłania prac konkursowych:  od 18 października 2021 do 19 listopada 2021 

 jedna placówka może wysłać jedną pracę 

 tematem pracy są bezpieczne zachowania w domu, przedszkolu, na ulicy, na placu 

zabaw, względem obcych ludzi i zwierząt itp. 

 pracą konkursowa jest nagranie  krótkiego filmu, na którym zaprezentowane będą 

bezpieczne zachowania prezentowane przez dzieci 

 w filmie może brać udział do 5 dzieci 

 film nie może być dłuższy niż 3 minuty 

 prace konkursowe przesyłane mają być poprzez link udostępniony w wiadomości e-

mail 

 praca konkursowa ma być opisana imionami i nazwiskami dzieci biorących udział w 

nagrywanej scence, wiek dzieci, imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli), adres 

placówki, telefon kontaktowy, e-mail (na który wyślemy podziękowanie za udział w 

konkursie) 

 do udziału w filmie potrzebne są zgody rodziców dzieci na upublicznienie wizerunku 

dziecka , które nauczyciel  (koordynujący konkurs w danej placówce) ma 

przechowywać w swojej dokumentacji  

 rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie późnij niż 26 listopada 2021 r., a o zwycięstwie 

zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo, nagrody wyślemy pocztą 

 wszystkie osoby, które przysłały prace konkursowe, dostaną podziękowania dla dzieci 

i nauczyciela wysłane drogą mailową 

 



4. Oceniane będą: 

- zgodność z tematyką konkursu 

- ciekawa realizacja nagrywanej scenki  

- zaangażowanie dzieci  

5. Dla zwycięskiego przedszkola przewidziane są nagrody niespodzianki  dla dzieci, dyplomy 

oraz podziękowanie dla nauczyciela za udział w konkursie. 

Postanowienia końcowe 

1.  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do 

nich na rzecz Organizatora. 

2.  Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora w celu: wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; 

umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie 

Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu. 

3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

weryfikacji. 

4. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie https://przedszkole6zcie.edupage.org 

 

 Organizatorzy: Katarzyna Głąb, Aneta Wanicka-Kaziród, Aneta Matysik-Nowak 

 

https://przedszkole6zcie.edupage.org/

