„POCIESZYĆ I PRZYNIEŚĆ
RADOŚĆ JEZUSOWI
- BYĆ JAK
BŁ. FRANCISZEK
I BŁ. HIACYNTA”

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
POD HONOROWYM PATRONATEM KS. BISKUPA EDWARDA JANIAKA
ORGANIZATOR: Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Grabowie nad Prosną.
CELE KONKURSU:
 kształtowanie postawy zaufania Bogu oraz miłości do bliźniego;
 dostarczenie pozytywnych wzorców wychowawczych i osobowych do naśladowania;
 rozwijanie talentów i zdolności manualnych;
 popularyzowanie zajęć plastycznych jako formy spędzania wolnego czasu.
UCZESTNICY:
 Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych, które działają na terenie diecezji kaliskiej.
 Każde przedszkole, szkoła może nadesłać na Konkurs po jednej pracy z każdej grupy
wiekowej.
 Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: dzieci trzyletnie,
czteroletnie, pięcioletnie, sześcioletnie.
TERMINY:
 Ogłoszenie konkursu: 13.03.2017.
 Termin składania prac: 28.04.2017
na adres: Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Grabowie nad Prosną,
ul. Ostrzeszowska 4; 63-520 Grabów nad Prosną.
 O udziale w Konkursie nadesłanej pracy, decyduje data stempla pocztowego. Prace należy
zapakować w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu. Prace zniszczone w wyniku
niewłaściwego opakowania oraz nadesłane po terminie nie będą oceniane.

 Termin ogłoszenia wyników: 13.05.2017.
 Podsumowanie i wystawa pokonkursowa: odbędą się w terminie, o którym zwycięzcy
zostaną poinformowani drogą e-mail.
TECHNIKA WYKONANIA: dowolna (bez elementów sypkich typu: kasza, brokat, itp.).
FORMAT I OPIS PRACY :
 Wielkość pracy: A4.
 Praca musi być opatrzona na odwrocie następującymi informacjami: imię i nazwisko autora
pracy, wiek, nazwa przedszkola, adres przedszkola wraz z numerem telefonu i adresem
e-mail, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem powstała praca.
 Do każdej pracy należy dołączyć: KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA I ZGODĘ
RODZICA lub OPIEKUNA PRAWNEGO, którą należy przesłać razem z pracą (praca
bez karty zgłoszenia nie będzie brała udziału w konkursie).
 W Konkursie nie będą brały udziału prace przesłane w formie zdjęć, skanów, itp.
JURY:
Wyboru laureatów dokona Jury.
KRYTERIA OCENY:
Jury oceniać będzie:
 zgodność pracy z tematem konkursu;
 samodzielność dziecka;
 kompozycję i estetykę pracy;
 oryginalność wykonania.
ZAKOŃCZENIE KONKURSU:
 Uroczyste podsumowanie Konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w terminie,
który zostanie podany na stronach:
www. facebook.com
www.przedszkolesalezjanskiegrabow.pl
UWAGI:
 Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatora odbywać się
będzie wyłącznie w celach związanych z konkursem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do publikowania danych osobowych uczestników biorących udział w konkursie.
 Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.
KONTAKT:
 Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Grabowie nad Prosną
tel. 062-730-51-42
 Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:
mgr s. Magdalena Mańkowska
mgr Marzena Rycerska – Dera
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
W MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
„POCIESZYĆ I PRZYNIEŚĆ RADOŚĆ JEZUSOWI
- BYĆ JAK BŁ. FRANCISZEK I BŁ. HIACYNTA”
Nazwa i adres placówki:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Telefon i adres e-mail
……………………………………………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO
DZIECKA

WIEK
DZIECKA

IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZYCIELA

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację pracy i danych osobowych
(imienia i nazwiska) nauczyciela.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

………………………………
(podpis nauczyciela)

…… ……………..………
(podpis i pieczęć dyrektora przedszkola)

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIAŁ DZIECKA
W MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
„POCIESZYĆ I PRZYNIEŚĆ RADOŚĆ JEZUSOWI
- BYĆ JAK BŁ. FRANCISZEK I BŁ. HIACYNTA”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................................................................................
w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia,
nazwiska, wieku i nazwy przedszkola) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. 2135).

....................................
miejscowość i data

............................................................................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu
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