Regulamin
Konkursu dla Przedszkoli

"WIELKANOCNE JAJO"
Niepubliczne Przedszkole
"Słoneczny Zakątek"
w Luboniu

I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU
1. Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny Zakątek w Luboniu zwane dalej Organizatorem, ogłasza
konkurs między przedszkolny na prace plastyczną "Wielkanocne jajo".
2. Celem konkursu jest wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów wielkanocnych.
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Skierowany jest do: przedszkoli na terenie miasta Luboń.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: potwierdzenie uczestnictwa w konkursie (do dnia
22 marca 2019- drogą elektroniczną- slonecznyzakatek2018@wp.pl) oraz dostarczenie pracy
plastycznej zgodnej z wymaganiami określonymi w pkt. III niniejszego Regulaminu.
3. Każde przedszkole może zgłosić 1 prace.
III. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ
1. Praca może być wykonana dowolną techniką w formie płaskiej lub przestrzennej.
2. Format pracy nie może przekroczyć wielkości A2(bristol).
2 . Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom.
IV. OCENA PRAC
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2.Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w następującym składzie:
- dyrektor placówki;
- przedstawiciel grona pedagogicznego;
- przedstawiciele grup przedszkolnych Organizatora ( 3os.);
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC
1. Prace konkursowe, należy złożyć do dnia 5 kwietnia 2019 r. w placówce:
Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny Zakątek w Luboniu, ul. 11 Listopada 158, 62-030 Luboń.
2. Praca powinna być opatrzona nazwą przedszkola, grupy oraz imieniem i nazwiskiem wychowawcy
grupy.
3.Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 12 kwietnia 2019 r.
2. Informacja o zwycięskich pracach znajdzie się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, stronie
www.sloneczny-zakatek.pl, na profilu facebookowym przedszkola oraz zostanie przesłana drogą
mailową na poczty laureatów.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o laureatach
konkursu a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach
reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.
VI. NAGRODA
1. Komisja dokona wyboru 3 zwycięskich prac.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
3. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
4.Organizator nie przewiduje zwrotu prac. Z nadesłanych prac zostanie stworzona świąteczna
wystawa w przedszkolu Organizatora.
5.Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem przez uczestnika konkursu wszystkich
warunków regulaminu.
VII. DODATKOWE INFORMACJE
1. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.
2. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w biurze
przedszkola

