Przedszkole Samorządowe nr 22 w Białymstoku
zaprasza przedszkolaków do udziału
w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym
pt: „Moja rodzinka żyje zdrowo, bezpiecznie i sportowo”.
pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Białegostoku

Cele konkursu:


Rozpowszechnianie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci oraz ich rodzin.



Propagowanie zdrowego odżywiania opartego na produktach ekologicznych oraz zachowań
sprzyjających zdrowiu.



Promowanie zdrowego stylu życia.



Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci.



Inspirowanie do pracy twórczej.



Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

Regulamin konkursu:


Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do białostockich przedszkoli.



Zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy plastycznej o tematyce propagującej zdrowe
odżywianie oparte na produktach ekologicznych i zdrowy styl życia.



Praca może być wykonana dowolną techniką płaską (malarstwo, rysunek, grafika)
w formacie nie większym niż A3.



Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę.



Każda praca na odwrocie powinna posiadać następujące informacje: tytuł pracy, imię i
nazwisko wykonawcy pracy, wiek, nazwę przedszkola, telefon kontaktowy, imię i nazwisko
opiekuna – nauczyciela.



W konkursie biorą udział co najwyżej dwie prace z przedszkola.

Kryteria oceniania:


Zgodność pracy z tematem konkursu



Samodzielność wykonania pracy



Oryginalność i pomysł



Kompozycja pracy oraz technika wykonania, estetyka pracy.

Terminy i tryb nadsyłania prac:


Prace konkursowe należy dostarczyć do 31.10.2019 osobiście, bądź przesłać na adres:
Przedszkole Samorządowe nr 22 w Białymstoku, ul. Łąkowa 17, 15-017 Białystok, z
dopiskiem: Konkurs plastyczny: „Moja rodzinka żyje zdrowo, bezpiecznie i sportowo”, bądź
dostarczyć osobiście na wyżej wskazany adres.



Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 4.11.2019.



Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.



Autorzy prac najwyżej ocenionych otrzymają nagrody i wyróżnienia, a nauczyciele
podziękowania. Zwycięzców powiadomimy telefonicznie, nagrody i wyróżnienia będą do
odebrania w dniach 6-8.11.2019 w godzinach pracy przedszkola.



Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane.

Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach
organizacyjnych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania danych osobowych (imię
i nazwisko, wiek, tytuł pracy, nazwę i adres placówki) uczestników konkursu.
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem tel. 85 73 23 994 (osoby odpowiedzialne:
Emilia Adamska, Marlena Bołtuć, Anna Piotrowicz)
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Organizatorki konkursu:
Emilia Adamska
Marlena Bołtuć
Anna Piotrowicz

Załącznik nr 1
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie
i publikację danych osobowych
Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku
mojego syna/córki......................................................................................
(imię i nazwisko autora pracy)

autora pracy w związku z jego/jej udziałem w miejskim konkursie plastycznym „Moja rodzinka żyje
zdrowo, bezpiecznie i sportowo”, we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o tym konkursie oraz jego
wynikach na stronie internetowej organizatora konkursu. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am
się z regulaminem konkursu i akceptuję go.
…………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego autora pracy)

