Konkurs Plastyczny
dla
Przedszkoli

„ EKORATOWNICY W
NASZEJ OKOLICY”

Organizator Konkursu:
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13
„ MISIA USZATKA”
W PŁOCKU

REGULAMIN KONKURSU

Cel konkursu:
1. Rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez ekspresję
plastyczną;
2. Rozbudzanie kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym;
3. Integracja środowisk przedszkolnych;
4. Doskonalenie umiejętności wyrażania się przez sztukę;
5. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych .
Zasady udziału w konkursie:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 lat.
2. Każde przedszkole biorące udział w konkursie przesyła jedną pracę .
3. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie przez dziecko pracy
plastycznej pod opieką nauczyciela.
4. Prace powinny być płaskie wykonane dowolną techniką.
5. Wykonanie pracy – na format A 4
 Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką o wymiarach
10 cm x 5 cm w prawym górnym rogu zawierającą :
 imię i nazwisko, wiek autora pracy;
 nazwa placówki, adres placówki , adres e-mail i telefon
 imię i nazwisko nauczyciela
6. Warunkiem udziału w konkursie jest :
 przysłanie oryginalnej pracy plastycznej z Kartą zgłoszenia
( Załącznik Nr 1) i Oświadczeniem Rodzica ( Załącznik nr 2 ) - załączniki do
pobrania ze strony internetowej przedszkola: http://www.przedszkolenr13.pl/
w zakładce Konkurs Plastyczny 2016.
Termin nadsyłania upływa 31 maja 2016 r.
(decyduje data stempla pocztowego).
Pracę należy zabezpieczyć przed zgnieceniem lub uszkodzeniem
umieszczając w odpowiedniej kopercie i wysłać pocztą na adres:
Miejskie Przedszkole Nr 13
ul. Krakówka 8
09-401 Płock

Ocena prac

1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatorów
2. Wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymają pamiątkowe
dyplomy uczestnictwa, natomiast autorzy wyróżnionych miejsc otrzymają
nagrody rzeczowe
3. Laureaci o wynikach zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą email
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 czerwca 2016.
5. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora
Inne postanowienia związane z konkursem:
1. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Wszystkie nadesłane prace zostaną zaprezentowane na wystawie
w Urzędzie Miasta Płocka
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
Informacji w sprawie konkursu udzielają nauczycielki Miejskiego Przedszkola
Nr 13 Pani :Henryka Wiśniewska i Agata Mikos
Tel: 24 3675235

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE
Prosimy o wpisy drukowanymi literami .
Dane placówki
.................................................................................................................................
Nazwa i numer Przedszkola; adres

.................................................................................................................................
telefon, adres e- mail

Imię, nazwisko dziecka

Wiek dziecka

Imię i nazwisko nauczyciela

1.

…………………………………..
Podpis dyrektora placówki

Załącznik nr 2

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
NA WYKORZYSTANIE PRACY DZIECKA
/bez pobierania honorarium ,dla potrzeb promocyjnych/
 MY niżej podpisani wyrażamy zgodę na wykorzystanie pracy plastycznej
naszego dziecka
.................................................................................................
/imię i nazwisko dziecka, data urodzenia/
uczęszczającego do Przedszkola
.................................................................................................
/nazwa i adres przedszkola/
.........................................................................................................................
dla potrzeb promocyjnych, w związku z jego udziałem w Konkursie
Plastycznym „ Ekoratownicy w naszej okolicy” bez pobierania honorarium.
„Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych
osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi
zmianami) w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu …….W szczególności
wyrażamy zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska
naszego dziecka w związku z reprezentacją przedszkola biorącego udział w niniejszym
Konkursie we wszystkich informacjach, ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o
Konkursie i jego wynikach. Jednocześnie oświadczamy, że dane osobowe podaliśmy
dobrowolnie, zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych osobowych,
prawie ich poprawiania oraz wyrażania sprzeciwu co do ich przetwarzania”.
1. ...............................................

2. ...............................................

/data i podpisy Rodziców,
Opiekunów/

