
  
Regulamin  

Przeglądu twórczości dziecięcej 

„Pomniki, rzeźby, instalacje artystyczne Poznania w oczach dzieci ” 

 
1. Organizatorem przeglądu jest: 

 

Poznański Oddział Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP  

os. B. Chrobrego 121,  60-681 Poznań  

omep.poznan@gmail.com    tel. 61 822 52 31 

 

Osoby odpowiedzialne za organizację przeglądu:        

Grażyna Erenz, Lidia Lasota, Małgorzata Pawłowska 

                                       

2. Cele przeglądu: 

• kształtowanie zainteresowania sztuką oraz budzenie zaciekawienia historią Poznania; 

• zwrócenie uwagi dziecka na pomnik/rzeźbę/instalację artystyczną znajdującą się w dzielnicy 

Poznania, w której mieszka; 

• tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do sztuki jako sfery aktywności człowieka; 

• wdrażanie do aktywnego stylu życia poprzez uczestniczenie w spacerach mających 

wyznaczony cel; 

• tworzenie warunków umożliwiających bezpieczne, samodzielne poznawanie sztuki czerpanie 

inspiracji, dzielenie się spostrzeżeniami, tworzenie wypowiedzi, stworzenie pracy 

plastycznej, oraz prezentowanie wytworów swojej pracy. 

 

3. W przeglądzie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych, publicznych i niepublicznych Miasta Poznania. 

4. Zadaniem dziecka jest obejrzenie wybranego dzieła: pomnika, rzeźby, instalacji artystycznej 

znajdującej się w dzielnicy Poznania, w której mieszka; podzielenie się swoimi 

spostrzeżeniami; wklejenie zdjęcia w formacie 9x13cm w lewym górnym rogu kartki A4 i obok 

narysowanie danego dzieła. 

 

 

 
Zdjęcie 

pomnika/rzeźby… 

Rysunek 

dziecka 

Opis 

rodzica/nauczyciela 



5. Zadaniem nauczycielki/rodzica jest zrobienie fotografii wybranej rzeźby/pomnika/instalacji 

artystycznej, dokładne zanotowanie wypowiedzi dziecka (bez korekty), a następnie naklejenie 

na dole kartki informacji o wybranym dziele (nazwa i autor) oraz wypowiedzi dziecka. 

6. Format pracy plastycznej – A4, technika dowolna płaska. 

7. Każda placówka może nadesłać maksymalnie dwie prace.  

8. Po zakończeniu przeglądu prace przechodzą na własność organizatora. 

9. Prace należy przesyłać lub dostarczać osobiście  do Przedszkola nr 3 „Promyczek”, 

ul. Dojazd 3, 60-632 Poznań, do dnia 11 maja 2020 r.  z dołączoną poniżej metryczką 

oraz z załącznikiem nr 1. 

10. Dziecięca twórczość zostanie wydana w okolicznościowej książce. Organizator 

zastrzega sobie prawo wyboru prac dziecięcych, które zostaną opublikowane. 

11. Pamiątkową książkę otrzymają autorzy prac, które znajdą się w publikacji. 

12. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

13. Wybrane prace konkursowe zostaną zaprezentowane na okolicznościowej wystawie.  

 

Harmonogram działań: 

25.03.2020 r. Opublikowanie ogłoszenia o przeglądzie 

do 27.04.2020 r. 
Nadsyłanie prac wraz ze zgodą rodziców – Przedszkole nr 3 

„Promyczek”, ul. Dojazd 3, 60-632 Poznań 

29.04. – 8.05.2020 r. Przegląd zgłoszonych prac przez organizatorów 

do 31.05. 2020 r. Skład i wydruk książek oraz dyplomów 

Czerwiec 2020 r. Wystawa nadesłanych prac 

Czerwiec 2020 r. 

Podsumowanie przeglądu – niespodzianka.  

Uczestnicy Przeglądu zostaną powiadomieni o miejscu 

i terminie spotkania. 

 
Metryczka: WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

następnie wyciąć i nakleić na odwrocie pracy 

Przegląd twórczości dziecięcej 

„Pomniki, rzeźby, instalacje artystyczne Poznania w oczach dzieci ” 

TYTUŁ PRACY: 

 

 

 

NAZWA I ADRES PRZEDSZKOLA: 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: 

 

 

 

TELEFON DO PRZEDSZKOLA: 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: 

  

 

 

ADRES MAILOWY: 



 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Przeglądu  

„Pomniki, rzeźby, instalacje artystyczne Poznania w oczach dzieci” 
 

 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka…………………………………………….. 

        (imię i nazwisko dziecka) 

 

w Przeglądzie „Pomniki, rzeźby, instalacje artystyczne Poznania w oczach dzieci” zorganizowanym 

przez Poznański Oddział Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego oraz 

wyrażam zgodę na: 

• bezpłatne prezentowanie wykonanej pracy w ramach Przeglądu oraz celów promocyjnych 

Poznańskiego Oddziału Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego, 

w tym na jej publikację, 

• podanie imienia i nazwiska autora pracy zgłoszonej na Przegląd.  Jednocześnie oświadczam, 

że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w związku 

z uczestnictwem w Przeglądzie,  

• bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka  

 

………………………………………………………………………………………………, 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

uczestniczącego w uroczystości zorganizowanej na podsumowanie Przeglądu, w formie prezentacji 

multimedialnej, fotografii przedstawianej na stronie internetowej Poznańskiego Oddziału Polskiego 

Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego, opublikowania w czasopiśmie oraz 

na wystawach fotograficznych. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkiej dokumentacji fotograficznej i 

filmowej oraz folderów promujących Poznańskiego Oddziału Polskiego Komitetu Światowej 

Organizacji Wychowania Przedszkolnego.  

 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr 

osobistych ani innych praw. 

Oświadczam, że podtrzymuję chęć udziału w konkursie i uznaję warunki zawarte w niniejszym 

regulaminie.  

 

 

………………………………..…………..……….…………...........………. 
Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych - uczestnika 

 

 

 
*Administratorem danych osobowych jest Poznański Oddział PK Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP.  


