Przedszkole Samorządowe nr 7 w Białej Podlaskiej
Bardzo serdecznie zaprasza wszystkie dzieci wraz z nauczycielami do
udziału w konkursie plastycznym

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
,,Dobro w świecie bajek’”.

I.

ORGANIZATOR: Przedszkole Samorządowe nr 7 w Białej Podlaskiej.

II.

CELE KONKURSU:

Ukazywanie uniwersalnych wartości w oparciu o wzorce zachowań bohaterów literatury
dziecięcej.


rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dziecka,



kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej,



rozbudzanie zainteresowań literaturą,



popularyzacja polskiej literatury dziecięcej,



doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi, -rozwijanie
wyobraźni i zdolności plastycznych.

III. REGULAMIN KONKURSU
1. Wiek uczestników: 5-6 lat.
2. Format prac: A3, A4.
3. Technika: dowolna, płaska z wyjątkiem materiałów sypkich i plasteliny.

4. Z jednego przedszkola można nadesłać maksymalnie 3prace.
5. Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne.
6. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę wykonaną komputerowo zawierającą:
imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail,
imię i nazwisko nauczyciela.
7.Termin składania prac upływa: 21.04. 2017 r. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do
28.04.2017r. Ogłoszenie wyników będzie dostępne na stronie internetowej bliżejprzedszkola.

8. Kryteria wyboru i oceny prac:
Prace zostaną ocenione przez niezależną komisję powołaną przez organizatora.
Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, walory artystyczne, estetyka.
9. Prace można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres:
Przedszkole Samorządowe nr 7 w Białej Podlaskiej.
Ul.Waryńskiego 1
21-500 Biała Podlaska
Telefon: 514022 701
Z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
,,Dobro w świecie bajek’”.

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych dzieci oraz ich opiekunów zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity ;Dz. U. z.2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi
zmianami)
11. Wszystkie nadesłane prace zostaną wyeksponowane w przedszkolu.

12. Nauczyciele, którzy chcą otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu
proszeni są o załączenie do wysyłanych prac adresu meilowego placówki i informacji o chęci
otrzymania potwierdzenia udziału w konkursie.
13. . Nagrody przyznawane będą za miejsca 1 – 3 oraz wyróżnienia.
14. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie podziękowania.
Uwaga!
Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy: Karolina Cichowska, Dorota Sadownik.

Załącznik:

(Prosimy wypełnić drukowanymi literami).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
…………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko)
do celów organizacyjnych konkursu plastycznego pt. ",,Dobro w świecie bajek’”.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów konkursowych i nie będą udostępnione
podmiotom trzecim. Dane podawane są dobrowolnie, lecz wyrażenie zgody jest warunkiem
uczestnictwa. Rodzic ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam również zgodę na publikację zdjęcia pracy konkursowej na stronie internetowej
Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Białej Podl.
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego:
……………………………………………….

