MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
DLA PRZEDSZKOLI DIECEZJI KALISKIEJ

MÓJ RYSUNKOWY SMS DO PANA BOGA
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Grabowie nad
Prosną.
Cele konkursu:
 Wdrażanie do osobistej relacji z Panem Bogiem
 Ukazanie prawdy, że modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem
 Rozbudzanie wrażliwości na Boga obecnego w codziennym życiu
 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się poprzez rysunek
 Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni, zdolności plastycznych
 Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu
Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych działających na terenie diecezji kaliskiej.
Warunki konkursu
Tematem konkursu jest wykonanie przez dziecko samodzielnie w domu pracy
przedstawiającej treść rozmowy z Panem / uwielbienia, podziękowania, prośby za
pomocą ,,plastycznego SMS- a"/.
Pracę można wykonać dowolną techniką.
Przedszkole może nadesłać na konkurs zdjęcia lub skany po jednej pracy z każdej
grupy wiekowej.
Do każdej pracy należy dołączyć zdjęcie lub skan: KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
(ZAŁ. NR1) I ZGODY RODZICA (ZAŁ. NR2). Bez ww. załączników praca nie będzie
brała udziału w konkursie.

Miejsce nadsyłania zdjęć lub skanów prac i terminy
 Data ogłoszenia konkursu: 15.12.2020 r.
 Termin składania prac: 30.01.2021r. do godz.24.00
na konkursowy adres e-mail: konkurs- salezjanki@wp.pl w tytule wpisujemy:
Mój rysunkowy SMS do Pana Boga / imię i nazwisko uczestnika.

Zdjęcie lub scan pracy każdego uczestnika wraz z Kartą zgłoszenia i Zgodą rodzica
należy przesłać w oddzielnej wiadomości e-mail. Prace nadesłane po terminie nie będą
oceniane.




Wszystkie zakwalifikowane do konkursu prace zostaną umieszczone na stronie
Facebook Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Grabowie nad Prosną
Termin ogłoszenia wyników: 05.02.2021r. na portalu Facebook Publicznego
Przedszkola Sióstr Salezjanek w Grabowie nad Prosną
Dyplomy i nagrody zostaną przesłane Pocztą Polską

Jury
Wyboru laureatów w dniu 04.02.2021 r. dokona Jury powołane przez organizatora.
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.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania danych
osobowych uczestników biorących udział w konkursie.
Zdjęcia i skany nadesłanych prac przechodzą na własność organizatora.
Kontakt
konkurs-salezjanki@wp.pl
Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu
s. Joanna Kober
Bożena Kulig

Pieczątka Przedszkola/Szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA
Do konkursu plastycznego, dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Diecezji Kaliskiej, organizowanego przez
Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek
w Grabowie nad Prosną

„Mój rysunkowy SMS do Pana Boga”
1. Imię i Nazwisko dziecka, wiek (rocznik urodzenia)
…………………………………………………………………………………………………...
2. Nazwa przedszkola (dokładny adres z numerem telefonu)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
3. Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna
…………………………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję zasady uczestnictwa w konkursie ,,Mój
rysunkowy SMS do Pana Boga”

…………………………………………………………………………
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 konkursu plastycznego ,, Mój rysunkowy SMS do Pana Boga"
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 i podpis nauczyciela

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)
NA UDZIAŁ DZIECKA
W Konkursu plastycznym dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Diecezji Kaliskiej, organizowanym przez
Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek
w Grabowie nad Prosną

„Mój rysunkowy SMS do Pana Boga”
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję zasady uczestnictwa w konkursie ,, Mój rysunkowy
SMS do Pana Boga"

……………………………..……………
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 konkursu plastycznego „Mój rysunkowy SMS do Pana Boga”
, dane osobowe 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

