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Regulamin Przeglądu Twórczości Przedszkolaków 

„Kocham Polskę ekologicznie” 

 

Realizator projektu: Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie 

 

Uczestnicy: Dzieci przedszkolne czteroletnie z przedszkoli z terenu powiatu 

ciechanowskiego. Opiekunem pracy jest nauczyciel danej grupy przedszkolnej. 

 

Cele przeglądu: 

1. Kształtowanie i propagowanie postaw patriotycznych. 

2. Propagowanie   wiedzy   przyrodniczej oraz  zwiększenie  świadomości  ekologicznej 

wśród społeczności przedszkolnej. 

3. Stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności przed szerszą 

publicznością. 

 

Zasady udziału w Przeglądzie: 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Przeglądzie Twórczości Przedszkolaków „Kocham 

Polskę ekologicznie” jest przygotowanie i dostarczenie do Biblioteki Pedagogicznej w 

Ciechanowie pracy plastycznej o tematyce patriotycznej, wykonanej z surowców 

wtórnych. 

2. Każde przedszkole można zgłosić co najwyżej dwie samodzielnie wykonane prace 

plastyczne. Praca powinna być wykonana grupowo przez dzieci 4-letnie przy 

niezbędnym wsparciu nauczyciela.  

3. Format prac: od A4 do A3 lub praca przestrzenna; technika wykonania dowolna. Pracę 

należy wykonać z surowców wtórnych. 

4. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę (wzór w załączeniu). 

5. Zgłoszenie prac do Przeglądu Twórczości Przedszkolaków „Kocham Polskę 

ekologicznie” jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 

Organizatorów oraz zgodę na bezpłatne wykorzystanie prac w materiałach 

promujących przegląd (z zaznaczeniem nazwy grupy, która wykonała pracę). 
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Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania prac do promocji 

idei przeglądu. 

6. Prace nadesłane na przegląd stają się wyłączną własnością organizatora. Mogą być 

drukowane, prezentowane w Internecie i publikowane jako materiał promujący 

działalność Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie. 

7. Przystąpienie do przeglądu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

8. Prace należy dostarczyć osobiście do Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie  lub 

wysłać na adres: 

Biblioteka Pedagogiczna  w Ciechanowie 

ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów 

z dopiskiem „Kocham Polskę ekologicznie” 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas 

przesyłki.  

9. Termin nadsyłania prac upływa 29 października 2021 r. 

10. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy przeglądu. 

11. Przewidziana jest wystawa nadesłanych prac. 

12. Regulamin, metryczkę oraz informacje o przeglądzie można znaleźć na stronie 

http://www.bpciechanow.edu.pl 

13. Osoby do kontaktu: 

Monika Biedrzycka-Gładka 

Agnieszka Kołodziejska 

Wioletta Gałązka  

tel. 23 672-33-77    e-mail: w.galazka@bpciechanow.edu.pl 

 

 
 
 

 


