
Ogólnopolski konkurs 

„Teatr dla każdego -  

Bajkowe kukiełki, pacynki i marionetki”   

 

 

Miejskie Przedszkole nr 2 w Sokołowie Podlaskim 

Zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-technicznym 

pt.  „Teatr dla każdego -  

Bajkowe kukiełki, pacynki i marionetki”   
 

pod honorowym patronatem  

Teatru Lalki i Aktora w Łomży 

 
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski 

Sokołowskiego Ośrodka Kultury 
 

Patronat medialny: 

„Bliżej Przedszkola” 

 „Wieści Sokołowskie”  



Regulamin konkursu 

1. Cele konkursu: 

1) Rozwijanie mowy poprzez zabawę wykonanymi kukiełkami, pacynkami, 

lalkami. 

2) Rozbudzenie zainteresowań teatrem i literaturą dla dzieci. 

3) Zachęcanie rodziców do twórczego spędzania czasu z dziećmi. 

4) Rozwijanie wyobraźni, innowacji twórczej dzieci przez poszukiwanie 

i poznawanie różnorodnych rozwiązań plastycznych oraz technicznych. 

 

2. Adresaci konkursu 

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych  

na terenie całej Polski. 

I Kategoria – dzieci 3-6 letnie 

II Kategoria – dzieci kl. I – III 

 

3. Zasady udziału w konkursie 

 Uczestnicy przygotowują pracę konkursową przedstawiającą bohatera 

wybranej bajki ("kukiełka" -  lalka osadzona na kiju;  "marionetka" -  lalka 

poruszana przy pomocy sznurków lub drutów; "pacynka" -  lalka nakładana na 

rękę) w formie przestrzennej  używając dowolnych środków i materiałów. 

 Dzieci wykonują pracę wraz z rodziną lub nauczycielem. Następnie składają ją 

w przedszkolu do nauczyciela, który kieruje pracę do organizatora konkursu 

i jest pośrednikiem pomiędzy organizatorem a autorem pracy. 

 Każda praca powinna być opatrzona metryczką, wykonaną komputerowo: 

- tytuł pracy 

- imię, nazwisko i wiek dziecka 

 Wraz z pracą uczestnik konkursu składa wypełniony Formularz Uczestnictwa 

w Konkursie, dostępny jako załącznik. 

 Ocenie podlegać będzie: pomysłowość, estetykę pracy oraz trwałość 

konstrukcji, walory plastyczne, oryginalność, ogólne wrażenie artystyczne, 

dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy.   

 

4. Składanie prac 

Termin składania prac upływa 5.03.2020 roku (decyduje data stempla pocztowego). 

Prace konkursowe można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres organizatora: 

Miejskie Przedszkole nr 2  

ul. Kościuszki 31 

08-300 Sokołów Podlaski 

z dopiskiem: „Teatr dla każdego – Bajkowe kukiełki, pacynki i marionetki”   

 

Prace dostarczone przesyłką należy odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnym 

uszkodzeniem w czasie transportu. 



5. Ogłoszenie wyników konkursu 

 Zwycięzców wyłoni jury w składzie: Przemysław Karwowski - scenograf  

Teatru Lalki i Aktora w Łomży, Marcin Celiński - Dyrektor Sokołowskiego 

Ośrodka Kultury, Urszula Marcinkowska - Dyrektor Miejskiego 

Przedszkola nr 2 w Sokołowie Podlaskim. 

 Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola 

www.przedszkole2.az.pl, na stronie Teatru Lalki i Aktora w Łomży 

www.teatrlomza.pl oraz na stronie miesięcznika „Bliżej przedszkola” 

www.blizejprzedszkola.pl. 

 Osoby nagrodzone i wyróżnione powiadomione zostaną drogą telefoniczną 

lub  e-mailem do 19.03.2020 r. 

 Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystego podsumowania 

konkursu dnia 27.03.2020 r. w Międzynarodowy Dzień Teatru 

w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sokołowie Podlaskim. Nagrody nieodebrane 

osobiście zostaną wysłane pocztą. 

 Prace konkursowe będzie można podziwiać na wystawie w Sokołowskim 

Ośrodku Kultury od 16. 04. 2020 r. do 7. 05. 2020 r. 

 Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność 

organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania 

i nieodpłatnego reprodukowania. 

 

6. Postanowienia końcowe 

 Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw 

autorskich do nich na rzecz Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sokołowie 

Podlaskim. 

 Organizator informuje, iż dyplomy będą wydawane jedynie zwycięzcom 

 i wyróżnionym. 

 Nauczyciele zainteresowani przesłaniem podziękowania za przygotowanie 

dziecka do udziału w konkursie, proszeni są o zaznaczenie w formularzu 

zgłoszenia tej informacji oraz wpisanie adres e-mail.                                                                               

 Zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie rozumiane jako zapoznanie się  

z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

wyłącznie na potrzeby konkursu. 

 Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Dyrektor 

Miejskiego Przedszkola nr 2 z siedzibą przy ul. Kościuszki 31, 08-300 

Sokołów Podlaski. 

 Wszystkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do koordynatora 

 p. Katarzyny Witkowskiej – Tel.509 975 873. 

 

 

 

 

http://www.przedszkole2.az.pl/
http://www.blizejprzedszkola.pl/


Załącznik 

FORMULARZ UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

„Teatr dla każdego - 

Bajkowe kukiełki, pacynki i marionetki”   

DANE UCZESTNIKA KONKURSU: 

1. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, WIEK 
 

………………………………………………………………… 

 

2. TYTUŁ PRACY 
 

……………………………………………………………….. 

 

3. TYTUŁ BAJKI……………………………………………… 

 

4. NAZWA, ADRES, E-MAIL PLACÓWKI 
 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

5. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA(NAUCZYCIELA) 
 

………………………………………………………………. 

 

6. DANE DO KONTAKTU: NR TELEFONU LUB E-MAIL 
 

……………………………………………………………….. 

 

JESTEM ZAINTERESOWANA/Y PRZESŁANIEM PODZIĘKOWANIA* 

 

                         TAK                                                   NIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu konkursowym, 

podanych na potrzeby jego realizacji zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1, sprost. Dz. U. 

UE L 127 z 23.05.2018, s.2). 

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie www.przedszkole2az.pl w zakładce RODO. 

 

………………………………………                                     ………………………………….. 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                           (data i podpis nauczyciela) 

 

*zaznaczyć właściwą odpowiedz 

http://www.przedszkole2az.pl/

