
Prywatne Przedszkole Magdalena Jakubiak w Piotrkowie Trybunalskim 

zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Modelarskim pod nazwą  

„ Hotele dla zapylaczy” 

Organizowanego w ramach projektu Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/16  

dofinansowanego przez                        

Termin składania prac:  od 29 lutego 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. 

Ogłoszenie wyników:  do 20 kwietnia 2016 r. na stronie przedszkola www.jakubiak@wp.pl  

zakładka Aktualności 

Organizator:    Prywatne Przedszkole Magdalena Jakubiak 

Adres nadsyłania prac:  Prywatne Przedszkole Magdalena Jakubiak 

     ul. Dmowskiego 38 d, 97-300 Piotrków Trybunalski 

     (na tyłach parkingu Pioma) 

Koordynator konkursu:  mgr Brygida Płomińska – dyrektor ds. pedagogicznych 

Cele Konkursu: 

 Promowanie wiedzy przyrodniczej, w szczególności dotyczącej  roli owadów zapylających w życiu człowieka i konieczności ich ochrony, 

 Rozwijanie u dzieci pasji odkrywania otaczającego je świata i kształtowanie postaw proekologicznych, 

 Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci, 

 Wzmacnianie więzi rodzinnych i stwarzanie okazji do wspólnej zabawy i nauki 

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat z terenu województwa łódzkiego. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie schronienia - hotelu dla owadów zapylających.  

3. Technika pracy dowolna, przestrzenna, w formacie nie przekraczającym 50 cm w poszczególnych wymiarach (wys., 

szer., dł.). 

4. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

a. 3-4 lata (grupa młodsza) 

b. 5-6 lat (grupa starsza) 

5. Do pracy należy dołączyć czytelną metryczkę (gotowa do wydrukowania w załączniku nr.1). 

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac i przetwarzanie danych. 

7. Organizator powoła Jury, które sprawdzi zgodność prac z regulaminem i tematyką konkursu, oceni technikę i 

pomysłowość wykonania oraz wyłoni zwycięzców. 

8. Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody w dwóch kategoriach wiekowych 

a. Grupa młodsza – 1 nagroda główna i 2 wyróżnienia 

b. Grupa starsza – 1 nagroda główna i 2 wyróżnienia 

9. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej mailowo lub telefonicznie danych z metryczki. Nagrody 

prześlemy pocztą. 

10. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano dyplomy, które organizator prześle na adres mailowy 

zamieszczony na metryczce pracy.  

UWAGA:  Jeśli przedszkole pragnie otrzymać dyplomy i podziękowania prosimy o dołączenie do pracy koperty 

zwrotnej A4 ze znaczkiem pocztowym. 

http://www.jakubiak@wp.pl/


11. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. Wybrane prace zostaną wystawione na 

wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora. 

12. Organizator nie ponosi kosztów wysyłki prac konkursowych. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie  

Załącznik 1  

 
METRYKA PRACY KONKURSOWEJ 

 
Imię i nazwisko autora pracy :  
Wiek dziecka :  
Nazwa i adres przedszkola :  

 
 

E-mail przedszkola :  
Telefon kontaktowy :  
Imię i nazwisko opiekuna :  

 
 
 

 


