MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

,,Święty Józef Kaliski oczami dziecka”

Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Grabowie nad Prosną.

Cele konkursu:









podkreślenie Nadzwyczajnego Roku Św. Józefa Kaliskiego
zapoznanie z Cudownym Obrazem Józefa Kaliskiego
poznanie roli Św. Józefa w życiu św. Rodziny
kształtowanie postawy modlitwy do św. Józefa
dostarczanie dzieciom pozytywnych wzorców;
rozwijanie twórczego myślenia;
popularyzowanie zajęć plastycznych jako formy spędzania wolnego czasu;
integracja przedszkoli Diecezji Kaliskiej.

Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
działających na terenie diecezji kaliskiej.

Warunki konkursu
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie przez dziecko samodzielnie pracy na zajęciach
w przedszkolu.
Prace należy wykonać dowolną techniką płaską (bez elementów sypkich, np. kasza, brokat) na kartce
papieru w formacie A4 (bez ramek).
Na każdej pracy należy nakleić (w prawym dolnym rogu) jednozdaniową interpretację dziecka na
temat swojej pracy.

Przedszkole może nadesłać na konkurs po jednej pracy z każdej grupy wiekowej.
Na odwrocie pracy należy zamieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek,
nazwę przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem powstała praca.
Do każdej pracy należy dołączyć: KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (ZAŁ. NR1) I ZGODĘ
RODZICA (ZAŁ. NR2). Bez ww. praca nie będzie brała udziału w konkursie.

Miejsce nadsyłania prac i terminy


Data ogłoszenia konkursu: 04.10.2018



Termin składania prac: 30.10.2018



Ogłoszenie wyników :06.11.2018



Wręczenie nagród: Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
w dniu 12.11.2018r.godz.16.00

na adres przedszkola: Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Grabowie nad Prosną, ul.
Ostrzeszowska 4; 63-520 Grabów nad Prosną. Prace należy zapakować w taki sposób, aby nie
uległy zniszczeniu. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania oraz nadesłane po
terminie nie będą oceniane. O udziale w konkursie nadesłanej pracy, decyduje data stempla
pocztowego. W konkursie nie będą brały udziału prace przesłane w formie zdjęć lub skanów.
Podsumowanie i wystawa pokonkursowa odbędą się w terminie, o którym zwycięzcy zostaną
poinformowani drogą e-mail oraz na portalu Facebook.
Jury
Wyboru laureatów dokona Jury.

Kryteria oceny
Jury oceniać będzie:




zgodność pracy z tematem konkursu;
samodzielność;
walory artystyczne.

Kategorie
Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:






grupa trzylatków;
grupa czterolatków;
grupa pięciolatków;
grupa sześciolatków .

Uwagi
Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatora odbywać się będzie
wyłącznie w celach związanych z konkursem.

Wystawa wybranych prac będzie miała miejsce w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w
Kaliszu.
Relacje z wyborów Jury oraz rozdania nagród zostaną umieszczone w dwutygodniku Diecezji
Kaliskiej „ Opiekun” oraz na stronie www.cmw.osw.pl i portalu Faceebook
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego 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
Ul. Ostrzeszowska 4
63-520 Grabów nad Prosną
tel. 062-730-51-42

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu
s. Magdalena Mańkowska
Bożena Kulig

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
W MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
„ Święty Józef Kaliski oczami dziecka”

Nazwa i adres placówki:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Telefon i adres e-mail placówki:
……………………………………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO
DZIECKA

GRUPA
WIEKOWA

IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZYCIELA

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję regulamin Międzyprzedszkolnego Konkursu
plastycznego „Święty Józef Kaliski oczami dziecka”
…………………………………………………………………………
data, miejsce, podpis nauczyciela

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych
w celach wynikających z organizacji Międzyprzedszkolnego Konkursu plastycznego „Święty
Józef Kaliski oczami dziecka”.
Dane podaję dobrowolnie i jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo wycofania zgody w
dowolnym momencie.
Administratorem Danych Osobowych jest Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w
Grabowie nad Prosną, ul. Ostrzeszowska 4, 63-520 Grabów nad Prosną.
…………………………………………………………………………
data, miejsce, podpis nauczyciela

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIAŁ DZIECKA
W MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
,,Święty Józef Kaliski oczami dziecka”

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję regulamin Międzyprzedszkolnego Konkursu
plastycznego „Święty Józef Kaliski oczami dziecka”
…………………………………………………………………………
data, miejsce, podpis rodzica (opiekuna prawnego) dziecka

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:
………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka
w celach wynikających z organizacji Międzyprzedszkolnego Konkursu plastycznego „Święty
Józef Kaliski oczami dziecka”.
Dane podaję dobrowolnie i jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo wycofania zgody w
dowolnym momencie.
Administratorem Danych Osobowych jest Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w
Grabowie nad Prosną, ul. Ostrzeszowska 4, 63-520 Grabów nad Prosną.
…………………………………………………………………………
data, miejsce, podpis rodzica (opiekuna prawnego) dziecka

