Przedszkole Miejskie nr 7
w Toruniu
serdecznie zaprasza na
konkurs plastyczny
"C o W i s ł a w i d z i a ł a?"
termin nadsyłania prac do 23 kwietnia 2018
Organizator konkursu:
Przedszkole Miejskie nr 7
ul. Łąkowa 44, 87-100 Toruń
e-mail: pm7torun@poczta.onet.pl
tel. (56) 65-105-24

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
"CO WISŁA WIDZIAŁA?"
Organizator konkursu plastycznego:
Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Łąkowa 44, 87-100 Toruń
II. Czas trwania konkursu:
Konkurs organizowany jest od 19.03.2018 roku do 23.04.2018 roku.
III. Cele konkursu:







popularyzacja wiedzy o Wiśle i jej środowisku przyrodniczym,
rozwijanie wyobraźni plastycznej,
wyzwalanie w dzieciach inwencji twórczej,
kształcenie poczucia estetyki

opracowania graficzne mapy świata zgodnie z wyobraźnią dziecka.
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:






konkurs ma charakter indywidualny, otwarty i bezpłatny,
skierowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych w wieku 5-6 lat,
uczestnicy konkursu wykonują własnoręcznie tylko jedną pracę w dowolnej technice
plastycznej, w wielkości nieprzekraczającej formatu A3, Praca musi być zgodna z tematem
konkursu. Z każdej placówki w Toruniu można nadesłąć maksymalnie 3 prace.
każda praca plastyczna nadesłana na konkurs powinna być czytelnie opisana na odwrocie w
następujący sposób: imię i nazwisko autora, data urodzenia, adres autora, numer telefonu i
adres e-mail rodziców lub opiekunów, nazwa przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela, pod
którego kierunkiem praca zostałą wykonana,

 prace nieopisane w powyższy sposób nie będą brane pod uwagę.
VI. Termin i miejsce składania prac:




prace należy przesłać do dnia 23.04.2018 roku na adres organizatora konkursu plastycznego
z dopiskiem „Konkurs – Co Wisła widziała”,
prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (liczy się data dostarczenia pracy),

koszty przesyłki prac ponoszą uczestnicy konkursu.
VII. Roztrzygnięcie konkursu 24 kwietnia 2018r. Listę nagrodzonych uczestników oraz
powiadominienie o szczegółach wręczenia nagród wyślemy drogą e-mailową do zainteresowanych.
VIII. Oceny i nagrody:





oceny prac dokona Komisja Konkursowa,
ocenie podlegać będą następujące elementy: pomysłowość, walory artystyczne, wyobraźnia
przestrzenna oraz technika,

autorzy 3 najlepszych prac plastycznych otrzymają nagrody i dyplomy:
- w postaci : voucheru na zajęcia plastyczne o wartości 80 zł , do KIDS ART, ul. A. Antczaka 40/3,
87-100 Toruń,
- wyróżnione zostaną 3 prace, które otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy,
- opiekunowie podziękowania.
IX. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.
Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczania pracy

(lub jej fragmentów) na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 7 w Toruniu.






Uroczyste wreczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 27 kwietnia 2018 w Przedszkolu
Miejskim nr 7 w Toruniu, podczas uroczystego apelu z okazji obchodów 3 maja.
o wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną bądź
telefonicznie,
wszystkie prace plastyczne nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą
na własność Organizatora,
udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na publikację
pracy w Internecie oraz zamieszczanie w innych mediach i wystawach.

X.Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
XI. W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi po stronie
Przedszkola Miejskiego nr 7 w Toruniu za konkurs: Anna Jędrzejewska tel. 515170020
(a.jedrzejewska@autograf.pl)

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

