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Konkurs „ZWIASTUNY WIOSNY WOKÓŁ NAS” skierowany jest do 
grup przedszkolnych i klas 1-3 szkół podstawowych.

ZAdANIE 
KONKURSOWE:

Wykonanie przez grupę dzieci pracy 
plastycznej inspirowanej wiosną 
w polu, w sadzie, w lesie lub w 
ogrodzie (do wyboru jedno z miejsc), 
a następnie wysłanie zdjęć (od 1 do 3) 
prezentujących efekty pracy na adres:  
konkurs@mojebambino.pl  
wraz z podpisanym Formularzem 
Zgłoszeniowym.

Zadaniem opiekuna jest wysłanie na 
adres konkurs@mojebambino�pl 
wypełnionego i podpisanego formularza 
zgłoszeniowego (w formacie .jpg 
lub .pdf) wraz z pracą konkursową 
w terminie od 6 marca do 21 marca 
2017 r�

Każda grupa może 
zgłosić jedną pracę 
konkursową.

Technika wykonania pracy 
jest dowolna (zdjęcia, kolaż, 
rysunek, wydzieranka, 
wyklejanka, praca 
przestrzenna, album, etc.)

Format pracy: Zdjęcie 
prezentujące pracę w formacie 
.jpg do 5 MB oraz wypełniona 
karta konkursu w formacie 
.jpg lub .pdf
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Kontakt: konkurs@mojebambino�pl

Podczas oceny Kapituła konkursu 
będzie brała pod uwagę:

• ORYGINALNOść

• pOMYSŁOWOść

• WALORY ESTETYcZNE

• ZGOdNOść Z TEMATEM

• ZAANGAżOWANIE dZIEcI

Nagrody zostaną dostarczone 
Laureatom do dnia 7 kwietnia 
2017 r. Termin dostarczenia 
nagród będzie ustalany 
indywidualnie z każdym 
z Laureatów.NAJLEPSZE PRACE 
WYGRYWAJĄ!

Wybór Laureatów odbędzie się w II turach:

1) Kapituła Konkursu wybierze 30 najlepszych prac w kategorii 
Przedszkole i 30 najlepszych prac w kategorii Szkoła 
Podstawowa, które zostaną opublikowane na oficjalnym 
profilu Facebook Moje Bambino https://www.facebook.com/
MojeBambino i poddane głosowaniu Fanów.

2) Trzy prace w kategorii Przedszkole oraz trzy prace w kategorii 
Szkoła Podstawowa, które uzyskają największą liczbę polubień 
w czasie głosowania (od 23.03.2017 r. do 26. 03.2017 r. godz. 
23.59) zostaną nagrodzone w Konkursie.

W Konkursie przyznane zostaną również Nagrody Dodatkowe: 5 
w kategorii Przedszkole i 5 w kategorii Szkoła Podstawowa.

ROZpOcZĘcIE KONKURSU 6 marca 2017 r�

TERMIN pRZYJMOWANIA pRAc 21 marca 2017 r�

cZAS NA GŁOSOWANIE 23-26 marca 2017 r�

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 27 marca 2017 r�
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