REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu: Przedszkole „Król Maciuś I”
2. Koordynatorzy konkursu:
Magdalena Gułaś
Katarzyna Samczuk
Aleksandra Słodka
Jolanta Stachyra
3. Cele konkursu:
 Stwarzanie dzieciom okazji do wyrażania swoich myśli i emocji w twórczości
plastycznej, wykorzystującej ich kreatywność, oryginalność i radość odkrywania
świata.




Rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci.
Angażowanie rodziców w działalność przedszkola.

4. Zasady ogólne:
Dzieci mogą wziąć udział w konkursie w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria 1: 2-3-latki
Kategoria 2: 4-5-latki
5. Wymogi techniczne:
 technika dowolna
 forma przestrzenna
 format dowolny
6. Wymogi formalne:
Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci, w domu, pod kierunkiem
rodziców.
Osoby chcące wziąć udział w konkursie mogą zgłosić jedną pracę.
Dozwolone są wyłącznie zgłoszenia indywidualne – zgłoszenia prac grupowych nie będą
rozpatrywane.
Wypełnioną kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1) należy dostarczyć do dnia
06.11.2015(piątek).

Prace przyjmowane będą do dnia 13.11.2015 (piątek).
Zarówno kartę zgłoszeniową, jak i prace konkursowe należy przekazać koordynatorom
konkursu.
Każda praca musi być opisana na rewersie lub dołączonej wizytówce w następujący
sposób:
imię i nazwisko dziecka
wiek
nazwa grupy
Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora (nie będą zwracane
do autora).
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator Konkursu.
7. Plebiscyt internetowy:
Ponadto na profilu Facebook Przedszkola „Król Maciuś I”, odbędzie się plebiscyt, w
którym wyłoniony zostanie „Miś facebook’a” w dwóch kategoriach wiekowych.
Głosowanie na drodze internetowej odbędzie się w dniach 16 – 20.11.2015r. Zakończenie
głosowania nastąpi o godz. 13:00.
8. Kryteria oceny prac:
Prace będą oceniane pod względem:
 samodzielności;
 zgodności z tematem;
 interpretacji własnej tematu;
 walorów artystycznych;
 pomysłowości;
 oryginalności prac;
 staranności wykonania;
 kompozycji.
9. Jury, wyłonienie zwycięzców:
Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatorów. Jej decyzje są
ostateczne oraz nieodwołalne.
Autorzy trzech najlepszych prac oraz zwycięzcy plebiscytu internetowego w każdej
kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.
Autorzy wyróżnionych prac otrzymują pamiątkowe dyplomy.
Uroczyste wręczeni nagród odbędzie się 27.11.2015 w Przedszkolu „Król Maciuś I”
podczas obchodów Dnia Pluszowego Misia.

