Ogólnopolski konkurs cyfrowy
„Kocham moją rodzinę”

Cele konkursu :
• Wzmacnianie więzi uczuciowych z rodziną,
• Podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu
osobowości każdego człowieka,
• Rozwijanie umiejętności z zakresu korzystania z zasobów
technologii informacyjno-komunikacyjnej - obsługi prostych
programów graficznych np. Paint,
• Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci.
Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie Nr 124 w
Łodzi.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-6 lat.
3. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej
techniką cyfrową nt.” Kocham moją rodzinę”.
4. Praca może być wykonana z niewielką pomocą nauczyciela lub
rodzica.
5. Z jednej placówki można przesłać mailowo maksymalnie 3 prace
w pliku PDF.

6. Do każdej pracy, należy dołączyć mailowo w formie skanu zgodę
rodziców/opiekunów prawnych oraz kartę zgłoszenia (załącznik
nr 1 i 2) .
7. Nadesłane prace będą oceniane przez powołane jury, które oceni
je pod względem zgodności z tematem oraz pomysłowości.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu
konkursu i jego warunków oraz na wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestników ( załącznik 1) .
9. Wszyscy uczestnicy wraz z nauczycielami otrzymają dyplomy i
podziękowania wysłane drogą elektroniczną. Laureaci trzech
pierwszych miejsc otrzymają nagrody, które wyślemy pocztą.
10.
Prace konkursowe należy przesyłać do 26.05.2022r. na
adres mailowy : J.Pietrasiak@pm124.elodz.edu.pl lub
A.Kozakiewicz@pm124.elodz.edu.pl w tytule maila prosimy
wpisywać tytuł konkursu ”Kocham moją rodzinę”.
11.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 01.06.2022r. Wyniki
konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej
przedszkola www.pm124lodz.wikom.pl w zakładce konkursy
oraz na stronie bliżej przedszkola .
Organizatorzy konkursu :
Joanna Pietrasiak, Agnieszka Kozakiewicz
Zapraszamy do udziału w konkursie.

Załącznik 1
Ogólnopolski konkurs cyfrowy „Kocham moją rodzinę”
Dane autora pracy:
Imię:..............................................................................
Nazwisko:......................................................................
Wiek:.............................................................................
Nazwa placówki:...........................................................
Adres placówki:............................................................
tel. kontaktowy:...........................................................
e-mail:..........................................................................
Nauczyciel/opiekun:.....................................................
Podpis rodzica:.............................................................

Załącznik 2
Ogólnopolski konkurs cyfrowy „Kocham moją rodzinę”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
….........................................................................................
(imię i nazwisko)
w Ogólnopolskim konkursie cyfrowym ”Kocham moją rodzinę” organizowanym przez
Przedszkole Miejskie nr 124 w Łodzi, działające przy ul. Cieszyńska 16 (kod pocztowy
93-554). Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i go akceptuję.
Wyrażam zgodę na publikację pracy cyfrowej mojego dziecka na stronie internetowej
organizatora wraz z podaniem jego imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola.
….........................................
(podpis rodzica)

