
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

"CUDOWNA MONETA" 

w ramach projektu „Mały Ekonomista” współfinansowanego przez NBP. 

 

I. Informacje ogólne. 

 Miejskie Przedszkole Nr 1 im. " Małego Księcia" organizuje Konkurs na projekt monety 

upamiętniającej 100-lecie Bitwy Warszawskiej, polegający na przygotowaniu propozycji projektu 

graficznego monety.  

Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 1im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie.  

Prace należy wysłać do 23.10.2020 r. wraz metryczką w zabezpieczonej przed uszkodzeniami 

kopercie na adres przedszkola (lub osobiście dostarczyć do placówki): 

Miejskie Przedszkole Nr 1 

ul. Piłsudskiego 59 

22 – 500 Hrubieszów 

woj. lubelskie 

z dopiskiem "CUDOWNA MONETA" 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej przedszkola. 

Nadesłane prace będą oceniane przez jury w dniu 26 października.   

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 28 października 2020 r. na stronie 

www.przedszkolemalegoksiecia.pl 

Wyłonieni w konkursie plastycznym laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni drogą mailową. 

 

II. Cele konkursu: 

* zainteresowanie pojęciem numizmatyka 

* rozwijanie umiejętności wypowiedzi przez formy artystyczne 

*  rozwijanie aktywności i wyobraźni twórczej wśród dzieci 

 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

* Konkurs skierowany jest do dzieci 5,6- letnich zamieszkałych na terenie powiatu 

hrubieszowskiego oraz ich rodziców lub opiekunów (w tym wychowawców), 

* Konkurs trwa od 30 września – do 23 października 2020 r., 



* Technika dowolna, 

* Każdy z autorów może przekazać 1 pracę, placówka może przesłać max 5 prac, 

* Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność przedszkola, 

* Prace, które nie spełniają powyższych warunków nie będą oceniane przez jury, 

* Przekazanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz 

oświadczeniem o prawach autorskich bez naruszenia praw osób trzecich do 

nadesłanych zdjęć i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883), 

* Zgłaszając prace uczestnik (prawny opiekun dziecka) jednocześnie wyraża zgodę na 

publikowanie zdjęć na stronie internetowej oraz w materiałach związanych z konkursem, 

* W ocenie prac konkursowych pod uwagę będą brane głównie: pozytywny przekaz, walory 

artystyczne, kreatywność autora oraz estetyka, 

* Prace należy dostarczać w formacie nie mniejszym niż A4. Każdy projekt monety 

powinien być opatrzony na odwrocie metryczką zawierającą: 

1. Nazwę konkursu, 

2. Imię i nazwisko autora pracy, 

3. Adres przedszkola oraz adres e-mail placówki z której pochodzi praca, 

4. Imię i nazwisko opiekuna. 

IV. Wyniki konkursu i nagrody. 

* Planowane jest przyznanie I, II, III miejsca oraz 7 wyróżnień, 

* Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną 

wręczone podczas uroczystej Gali w Hrubieszowskim Domu Kultury, 

*  Podziękowania zostaną wysłane drogą elektroniczną do końca października (prosimy o 

czytelne podanie maila), 

* Wszystkie zgłoszone do konkursu prace będą zaprezentowane na wystawie w HDK 

podczas uroczystej Gali rozdania nagród. 

Skład Komisji oceniającej prace: 

* Plastyk 

* Historyk 

* Dyrektor przedszkola 

 

Koordynatorzy: Iwona Semeniuk, Agnieszka Siejko, Joanna Sobolewska 

 

 

 


