„Z KLANZĄ DOBRA JEST ZABAWA,
WIELKĄ TWÓRCZOŚĆ W NAS WYZWALA”
KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

„Kolorowy świat muzyki”
Organizatorem konkursu jest:

Przedszkole Miejskie nr 6 w Miosku Mazowieckim

Cele konkursu:








promowanie twórczości plastycznej – wyrażanie swojej pomysłowości w formie
plastycznej;
wyrażanie za pomocą działao plastycznych własnych obserwacji, odczud i przeżyd;
pobudzenie wyobraźni i kreatywności;
rozwijanie zainteresowao muzyką oraz jaj różnorodnością;
inspirowanie do aktywności twórczej;
czerpanie radości z procesu tworzenia;
stwarzanie warunków wychowawczych i edukacyjnych do zdobywania wiedzy
dotyczącej muzyki w szerokim tego słowa znaczeniu;

REGULAMIN:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3 - 6-letnich. Zadaniem uczestników jest
samodzielne wykonanie pracy plastycznej związanej z tematem konkursu.
2. Forma pracy plastycznej nie mniejsza niż A4, nie większa niż A3.
3. Technika prac dowolna.
4. Każda praca powinna byd opatrzona metryczką, załączoną do regulaminu,
z danymi dziecka biorącego udział w konkursie.
5. Termin składania prac – 11.05.2017 r. (w przypadku prac wysłanych decyduje data
stempla pocztowego).
6. Rozstrzygnięcie konkursu – 15.05.2017 r.
7. Do udziału w konkursie można zgłosid wyłącznie prace indywidualne, maksymalnie pięd
prace z jednej placówki.
8. Wszystkie nadesłane i dostarczone do naszej placówki prace zostaną
wyeksponowane na terenie przedszkola w formie wystawy.
9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola
www.pm6mm.pl
10. Jury konkursu zostanie powołane przez organizatora i spośród nadesłanych prac
wyróżni trzy, które zostaną nagrodzone. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz
upominki.
11. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.
12. Kryteria oceny prac: samodzielnośd wykonania pracy, pomysłowośd, walory
artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy (technika).
13. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Udział w konkursie jest
jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych
personalnych w celu popularyzacji konkursu.
14. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu,
zgodą na publikację danych osobowych z zamieszczeniem fotografii pracy na stronie
internetowej przedszkola, na co zgodę opiekun prawny dziecka wyraża poprzez
złożenie podpisu na metryczce.
15. Prace można dostarczyd osobiście lub przesyład na adres:
Przedszkole Miejskie nr 6 w Miosku Mazowieckim
ul. Warszawska 250/81
05-300 Miosk Mazowiecki
z dopiskiem ,,Konkurs plastyczny”
16. Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu: (025) 759 18 80,
konkursplastyczny2017pm6mm@wp.pl

Koordynatorzy konkursu:
Beata Antczak – Kołodzik, Katarzyna Janiec, Teresa Wielmowiec
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w konkursie „Kolorowy świat muzyki” organizowanym przez
Przedszkole Miejskie nr 6 w Miosku Mazowieckim
oraz na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.
dla potrzeb niezbędnych przy realizacji projektu.
Zapoznałem (łam) się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.
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Podpis rodzica (opiekuna prawnego uczestnika konkursu):
................................................................................................................

Podpis rodzica (opiekuna prawnego uczestnika konkursu):
................................................................................................................

Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.
Życzymy miłej zabawy.

