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Regulamin konkursu 

„Pokoloruj nasze logo”

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Akademia Montessori w Zielonej Górze

2. Konkurs rozpoczyna się 12.12.2018 r. i trwać będzie do 31.12.2018 r. 

3. Temat prac konkursowych brzmi: „ Pokoloruj nasze logo ”. 

4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 2,5 do 6 lat 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, techniką 
dowolną. Wzór naszego logo do pobrania na naszej stronie 

http://montessori.zgora.pl/images/do_pobrania/Logo_do_pokolorowania.pdf  lub na 
naszym profilu Facebook @montessorizg

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie 
przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

5. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, 
nazwa i dokładny adres, telefon kontaktowy.

6. Prace należy nadesłać do końca grudnia na adres:

Akademia Montessori ul. Sienkiewicza 31a, 65-001 Zielona Góra,

 z dopiskiem konkurs plastyczny.

7. Koordynatorzy konkursu: Anna Kotlińska, Agata Modzelewska. 

Wyniki konkursu i nagrody:

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych 
prac laureatów konkursu.

http://montessori.zgora.pl/images/do_pobrania/Logo_do_pokolorowania.pdf
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2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory 
artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi na Facebooku przedszkola @montessorizg

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w 
konkursie.

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 
udostępnione podmiotom trzecim. 

7. Biorący udział w konkursie zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych

Uwagi:

1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na 
stronie internetowej Przedszkola lub facebooku przedszkola @montessorizg \

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

3. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą.

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 


