
                              

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

pt. „Moje zwierzątko z WoobyFarm” 

 

1. Organizatorzy: 

- Przedszkolankowo.pl : http://przedszkolankowo.pl/ 

- WoobyKids https://woobykids.com/ 

 

2. Cel konkursu: 

- Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci. 

- Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych. 

- Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu z dziećmi. 

3. Nagrody: 

• Zdjęcia z pracami zostaną opublikowane na stronie 
Organizatorów. 

• Podziękowania dla rodziców, nauczycieli, terapeutów 
biorących udział w konkursie zostaną wysłane drogą 
elektroniczną do samodzielnego wydruku. 

• Dyplomy „Przyjaciela Zwierząt” dla dzieci biorących 
udział w konkursie zostaną wysłane drogą elektroniczną do 
samodzielnego wydruku. 

• Dla autorów najlepszych prac zostały przygotowane 
nagrody: 
I miejsce – KOLOROWANKA WoobyFarm (książeczka) 
II miejsce – KOD RABATOWY 30% 
III miejsce  - KOD RABATOWY 20%. 
 

4. Sponsor: 
- Sponsorem nagrody jest WoobyKids 
 
5. Uczestnicy: 
- Dzieci (od 2 – 8 lat) 
 
6. Przedmiot konkursu: 
 
➢ Konkurs skierowany jest do: dzieci oraz ich rodziców, wychowawców w żłobku, nauczycieli 

wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego, terapeutów, logopedów, 
wychowawców świetlic oraz innych osób pracujących z dziećmi; 

 
➢ Zadaniem konkursu jest: 

 

• Pobranie ze strony WoobyKids (https://woobykids.com/)  darmowej wersji kolorowanki 
(świnka, szczeniaczek). 

• Ozdobienie przez dziecko zwierzątka przedstawionego na kolorowance wykorzystując 
dowolną technikę plastyczną. 

http://przedszkolankowo.pl/
https://woobykids.com/
https://woobykids.com/


                              

WAŻNE: liczy się kreatywność i najciekawszy sposób ozdobienia zwierzątka oraz 
samodzielna praca dziecka. 

• Pobranie darmowej aplikacji dzięki które zwierzęta ożywają (sposób pobrania Aplikacji 
znajduje się na stronie Wooby oraz na kolorowance).  

• Wykonanie minimum 2 zdjęć prezentujących sposób wykonania pracy plastycznej przez 
dziecko oraz zaprezentowanie na zdjęciu  jak zwierzątko wygląda w Aplikacji i wysłanie ich 
na adres mailowy: konkurs@przedszkolankowo.pl 
 

UWAGA!: W przypadku wystąpienia problemów podczas pobierania lub uruchamiania Aplikacji na 

urządzeniach mobilnych prosimy o kontakt: ola@woobykids.com. 

➢ W tytule wiadomości należy wpisać: KONKURS. 

➢ W treści wiadomości należy załączyć: 

 

• Imię i nazwisko (rodzica, nauczyciela, wychowawcy, logopedy, terapeuty itd.). 

• W przypadku nauczycieli, wychowawców itd. nazwę placówki. 

• Imię i wiek dziecka. 

• Krótką informację dotyczącą sposobu wykonania pracy (jaka technika lub techniki 

plastyczne zostały wykorzystane podczas ozdabiania zwierzątka). 

➢ W załączniku powinny znaleźć się: minimum 2 zdjęcia prezentujące sposób wykonania pracy 

plastycznej przez dziecko oraz zaprezentowanie na zdjęciu,  jak zwierzątko wygląda w Aplikacji. 

7. Kryteria oceny prac (zdjęć): 

- estetyka wykonanych zdjęć,  

- twórcze podejście do tematu konkursu,  

- samodzielne wykonanie pracy przez dzieci, 

- walory artystyczne jak: gama kolorystyczna, technika wykonania. 

 

8. Obowiązujące terminy: 

 

- Zdjęcia prac wraz z niezbędnymi informacjami należy nadsyłać drogą mailową do dnia 21.10.2018. 

- Wyniki konkursu: 24.10.2018  (informacje dotyczące wyników konkursu zostaną zamieszczone na 

stronach Organizatorów oraz na FB), dodatkowo do zwycięzców konkursu zostaną wysłane 

wiadomości e-mail z informacjami dotyczący wysyłki nagród oraz kodami rabatowymi w przypadku 

zajęcia II i III miejsca. 

 

9. Wysyłka nagród: 

 

 - I miejsce: Kolorowanka WoobyFarm zostanie wysłana do zwycięzcy zaraz po otrzymaniu adresu do 

wysyłki. 

- Kody rabatowe za II i III miejsce zostaną wysłane drogą elektroniczną (e-mail). 
- Dyplomy oraz Podziękowania (do samodzielnego wydruku) zostaną rozesłane do Uczestników drogą 
elektroniczną po ogłoszeniu wyników konkursu. 
  
10. Postanowienia końcowe: 
 
- Decyzja jury (Organizatorów konkursu) jest ostateczna. 
- Zdjęcia przechodzą na własność organizatorów. 
- Na zdjęciach nie może być przedstawiony wizerunek dziecka. Uczestnik, który publikuje materiały 
zawierające wizerunki osób, wraz z publikacją zapewnia, że dysponuje zgodą tych osób na 

mailto:ola@woobykids.com


                              

rozpowszechnianie ich wizerunku (lub zgodą rodziców/opiekunów w przypadku publikacji wizerunku 
dzieci). 
- Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na 
przetwarzanie przez Organizatorów na potrzeby organizacji Konkursu danych osobowych w postaci 
imienia i nazwiska, a w przypadku zwycięzcy także adresu do wysyłki Nagrody.   
- Organizatorzy oświadczają, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby 
przeprowadzenia Konkursu – opublikowanie zdjęć konkursowych oraz imiona autorów najlepszych 
prac. 
- Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż bez możliwości 
przetwarzania danych osobowych Administratorzy nie byliby w stanie zrealizować umowy i spełnić 
wymogów prawnych. W tym przypadku za realizację umowy uznaje się wysłanie NAGRÓD.  
- Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za przebieg Konkursu. 
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmieniony regulamin obowiązuje od 
chwili jego opublikowania na stronach Organizatorów. 
- Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 
 

UWAGA!: W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:  

- Magda - kontakt@przedszkolankowo.pl 

- Ola - ola@woobykids.com 
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