
Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori 
BAJTUŚ w Rybniku 

2. Prace konkursowe prosimy wysyłać do dnia 8 listopada 2019 r.. 

Głosowanie będzie w dniach od 11 do 15 listopada 2019 r. 

3. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu do nauki języka angielskiego  
wykorzystując  przy tym różne techniki plastyczne   

4. Wiek dzieci:

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

Praca może być koordynowana przez osobę dorosłą. 

5. Praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres 
placówki, imię i nazwisko nauczyciela.

6. Format oraz powierzchnia plakatu dowolna
 (Ważne aby zabezpieczyć pracę przez ewentualnym uszkodzeniem podczas 
wysyłki)

7. Prace przechodzą na własność organizatora i zostaną zamieszczone również
na stronie internetowej przedszkola 

8. Praca będzie oceniana drogą internetową poprzez portal Facebook na stronie 
przedszkola: https://pl-pl.facebook.com/Przedszkole.Bajtus . Wygrywa praca, która 
zdobędzie najwięcej polubień.

9. Laureaci zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych. Nagrody i dyplomy 
wyślemy pocztą.

10.Prace proszę wysłać na adres:

Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori BAJTUŚ

 ul. Ogrodowskiego 22a

44-203 Rybnik

z dopiskiem „Konkurs”
 

11.Rozstrzygnięcie nastąpi 16 listopada 2019, ogłoszenie wyników 18 listopada na 
stronie internetowej  przedszkola, FB oraz na www.blizejprzedszkola.pl
 

12.Opiekun uczestnika konkursu proszony jest o wypełnienie zgody na przetwarzanie  
danych osobowych. ( w załączniku)

 

Koordynatorzy: mgr Bogusława Maruszczyk oraz lic Magdalena Wawrzyniak

 

https://pl-pl.facebook.com/Przedszkole.Bajtus
http://www.blizejprzedszkola.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

 

Karta zgłoszenia do udziału w konkursie

„Edukacyjny plakat z języka angielskiego”

Imię i Nazwisko autora pracy:

Data urodzenia:

Imię i Nazwisko opiekuna pracy

Adres

Telefon kontaktowy 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:…………………………………………
(Imię i Nazwisko) w ww. konkursie.

Wyrażam zgodę na publikację pracy i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 
1997 r. (Dz. U z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.).

Potwierdzam przystąpienie do konkursu organizowanego przez Niepubliczne 
Anglojęzyczne Przedszkole Montessori Bajtuś w Rybniku. Informuję, iż zapoznałem/-łam 
się z regulaminem konkursu.



 

 

……………………………                                                  ……………………………………….

miejscowość, data                                                              podpis osoby upoważnionej

 


