Marta Kłosowska
oraz
Przedszkole nr 85 w Gdańsku
Zaprasza wszystkich przedszkolaków z województwa pomorskiego do udziału
w konkursie plastycznym

„DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA”
Regulamin konkursu:
ORGANIZATOR:
Marta Kłosowska – nauczycielka Przedszkola nr 85
CELE KONKURSU:
 poszerzanie wiedzy na temat życia ludzi na różnych kontynentach, w różnych krajach;
 kształtowanie postawy otwartości oraz szacunku dla ludzi z całego świata;
 zachęcanie do twórczego przedstawienia różnorodności, a także odmienności
kulturowej;
 wspieranie postawy otwartości w wypowiedzi plastycznej;
 promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej przedszkolaków;
 kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami plastycznymi;
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z przedszkoli w województwie pomorskim.
Kategorie wiekowe:
Dzieci w wieku:
3-4 lata
5-6 lat
Wymagania:
 technika dowolna – (z wyłączeniem kasz, materiałów nietrwałych oraz prac na szkle
i ze szkła)
 format dowolny
 wykonana praca powinna zawierać charakterystyczne elementy oraz podkreślać
walory innej kultury (m.in. stroje, potrawy, zabawy, ciekawostki danego kraju),
z której pochodzą dzieci różnych narodowości
 każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę zaopatrzoną w następujące
informacje:
o imię, nazwisko i wiek autora
o nazwa i adres placówki z numerem telefonu i adresem e-mail
o imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego wykonana została
praca
Proszę nie naklejać karty zgłoszenia na pracę!
 autorem pracy musi być jedna osoba
 każda placówka może zgłosić maksymalnie 8 prac

TERMINY I WARUKI UCZESTNICTWA:
 Prace plastyczne z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia należy składać osobiście
w Przedszkolu nr 85 w Gdańsku lub przesłać odpowiednio zabezpieczone przed
zniszczeniem na adres:
Przedszkole nr 85
ul. Chałubińskiego 15
80-809 Gdańsk
w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2018 r. (liczy się data wpływu prac do placówki)
z dopiskiem „Dzieci z różnych stron świata”
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac podczas transportu
 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 marca 2018 r. na stronie internetowej
przedszkola (http://www.przedszkole85gda.pl/)
 Nagrody oraz wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystości 19 marca 2018r.
(poniedziałek) godz. 16.00 w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku, ul. Długi
Targ 39/40
OCENA JURY I NAGRODY:
 Powołane jury oceniając prace weźmie pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność tematyki i techniki wykonania pracy,
- samodzielność wykonanej pracy
- pomysłowość oraz oryginalne ujęcie tematu,
- estetykę pracy,
 Jury przyzna nagrody i wyróżnienia,
 Wszyscy wyróżnieni uczestnicy zostaną zaproszeni do Instytutu Kultury Miejskiej
na wręczenie nagród oraz przedstawienie teatralne,
 Decyzje jury są ostateczne.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi
 Nadesłanie prac wraz z kartą zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu i przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz organizatora oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych
konkursu
 Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród
 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych
od niego
 Prace nieopisane, bez karty zgłoszenia lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie
będą brały udziału w konkursie
Wszelkich informacji udziela:
Marta Kłosowska - marta.gutowskaa@gmail.com
Projekt został dofinansowany w ramach projektu „Otwarty IKM”

Sponsorzy i Przyjaciele konkursu:

