Regulamin konkursu plastycznego
„Bezpieczny przedszkolak”
§ 1 Organizator konkursu plastycznego
Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne w Przecławiu
§ 2 Cel konkursu
1. Skierowanie uwagi Dzieci i ich Rodziców na zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym
w czasie zabaw swobodnych, oraz zaistniałej sytuacji pandemicznej.
2. Nauka poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych
twórców.
3. Zachęcanie do poszerzania wiadomości na temat bezpiecznego poruszania się po drogach
zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego, oraz higieny i zachowania w zaistniałej
sytuacji pandemii coronawirusa.
§ 3 Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu plastycznego są dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego
w Przecławiu.
§ 4 Temat Konkursu
„Bezpieczny przedszkolak”
§ 5 Przedmiot Konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie książeczki, przedstawiającej
bezpieczne zachowania w trakcie zabaw swobodnych i propagujące zasady bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, a także trwającej pandemii. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od dziecka
wykonującego pracę.
§ 6 Pozostałe ustalenia
1. Prace powinny być wykonane indywidualnie na papierze techniką tzw. płaską: rysowanie,
malowanie, techniką collage lub inną techniką wybraną przez wykonawcę, maksymalny
format pracy A4.
2. Praca powinna zawierać nie więcej niż 10 stron.
3. Do prac należy dołączyć metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy, która powinna
zawierać: tytuł pracy plastycznej, imię i nazwisko, wiek dziecka.
4. Prace można składać do pojemnika umieszczonego w przedsionku przedszkola.
5. Panie odpowiedzialne za organizację konkursu to Anna Wiśniewska oraz Małgorzata
Krahel.
6.
7.
8.
9.

Termin składania prac – 12.02.2021 r.
Każde dziecko może złożyć w ramach konkursu maksymalnie jedną pracę.
Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni prace i wyłoni laureatów konkursu.
Autorzy prac otrzymają nagrody: I, II i III miejsce – w każdej grupie wiekowej
▪ I grupa wiekowa – dzieci młodsze 3 – 4 latki
▪ II grupa wiekowa – dzieci starsze 5 – 6 latki
9. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 16.02.2021 r.
10. Przyniesienie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu
oraz jego Rodziców/Opiekunów prawnych wszystkich warunków niniejszego regulaminu,
a także z wyrażeniem przez nich zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych,
osobowych każdego uczestnika konkursu w celach związanych z organizacją konkursu.

