OGÓLNOPOLSKI EKOLOGICZNY
KONKURS PLASTYCZNY „SZANUJ, CO ZIELONE”

Samorządowe

Przedszkole w Bielsku zaprasza do udziału w

Ogólnopolskim Ekologicznym Konkursie Plastycznym „Szanuj, co zielone”
Cele konkursu:
1.

propagowanie proekologicznych zachowań wśród przedszkolaków ,

2.

odkrywanie piękna polskiej przyrody ,

3.

wzbogacanie wiedzy dzieci na temat otaczającej nas przyrody ,

4.

promowanie twórczości dziecięcej ,

5.

inspirowanie do pracy twórczej ,

6.

rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci

Regulamin konkursu :
1.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.

2.

Format pracy : A3 – A4 , technika płaska ,

3.

Każda placówka może złożyć maksymalnie 2 prace wykonane indywidualnie

4.

Termin nadsyłania prac : 28

maj 2019 r. na adres organizatora :

Samorządowe Przedszkole w Bielsku
09-230 Bielsk
ul. Płocka 19
woj. Mazowieckie
5.

Prace można nadsyłać pocztą – decyduje data stempla pocztowego lub składać osobiście
sekretariacie przedszkola w godz . 8.00 – 15.00 ,

6.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 maja 2019 r . Lista laureatów konkursu zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola w Bielsku :
www .przedszkolebielsk.edupage.org oraz „Bliżej przedszkola”

7.

Komisja oceni prace według następujących kryteriów :
- ogólne wrażenie estetyczne
- powiązanie z tematyką
-oryginalność i pomysłowość prac,
-estetyka wykonania,
Ocena zostanie dokonana w dwóch kategoriach wiekowych :
- kategoria I
- kategoria II

- dzieci w wieku 3 – 4 lata
- dzieci w wieku 5 – 6 lat

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu .
8.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe . Aby otrzymać dyplom z
podziękowaniem dla nauczyciela należy dołączyć kopertę i znaczek .

9.

Na odwrocie pracy proszę dołączyć metryczkę z następującymi danymi :
- imię i nazwisko oraz wiek autora
-nazwa i adres placówki
- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna
Należy również dołączyć oświadczenie rodzica ( zał. nr 1 )

10.

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i posłużą do celów
promocyjnych konkursu .

11.

Osoba odpowiedzialna za organizację i przebieg konkursu : Agnieszka Klepczyńska , Tel ;
24 261-50-36

Postanowienia końcowe :
1.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z posiadaniem praw autorskich do pracy ,wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na publikowanie prac konkursowych
bez wypłacania honorariów autorskich

2.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

Zapraszamy do udziału w konkursie !!

Załącznik nr 1

WZÓR METRYCZKI PRACY
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:
WIEK:
NAZWA I ADRES PLACÓWKI:

TYTUŁ PRACY:
NAUCZYCIEL PROWADZACY:
TEL KONTAKTOWY:

OŚWIADCZENIE RODZICA \ OPIEKUNA PRAWNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września
2016r. (zwane dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: imię, nazwisko,
wiek
.................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
w związku z udziałem w Ogólnopolskim Ekologicznym Konkursie Plastycznym „Szanuj, co zielone” organizowanym
przez Samorządowe Przedszkole w Bielsku, zgadzam się na umieszczenie danych osobowych laureatów konkursu na
stronie placówki, stronie www.bliżejprzedszkola.pl oraz na stacjonarnej wystawie pokonkursowej. Informujemy, że
Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej
placówki.

PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
……………………………………………………

METRYCZKĘ PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ (O ILE TO BĘDZIE
MOŻLIWE )

