KONKURS POWIATOWY

„Moja rodzina"!
Regulamin konkursu plastycznego:
Organizatorzy: Przedszkole im. Juliana Tuwima oraz Poradnia Psychologiczno
– Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim.
Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkoli oraz klas I- III szkół
podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego.
Cel konkursu:
 Popularyzowanie wartości rodziny, ciepłej, spokojnej
atmosfery.


rodzinnej

Uwrażliwienie przedszkolaków na różność i wartość każdej rodziny,
rozwijanie zdolności do refleksji na temat rodziny, empatii do bliskich.



Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci, ich twórczości i wyobraźni.



Promowanie pasji plastycznych w różnych kategoriach wiekowych
(młodszy wiek przedszkolny, starszy wiek przedszkolny, klasy I - III).

Warunki uczestnictwa:
 29.01. - 02.02.2018r.

przedszkola i szkoły prezentują po 2

najlepsze prace konkursowe, w 3 kategoriach wiekowych: 3-4-latki i
5-6-latki, klasy I -III.

Łącznie maksymalnie 6 prac. (Przedszkola

maksymalnie 4 prace, szkoły 2 prace).
 Prace wybrane w przedszkolu/szkole należy dostarczyć do Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej adres: ul. Sikorskiego 3, 87-700
Aleksandrów Kuj.
 Prace oceniać będzie niezależna komisja z Poradni Psychologiczn0 –
Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.
 Prace plastyczne powinny być wykonane w formie płaskiej na kartce
formatu A4; mogą być wykonane za pomocą różnych technik i
środków plastycznych
plasteliną, papierem itd.).

(ołówkiem, kredkami, palcami, farbą,

 W konkursie może brać udział każde dziecko uczęszczające do danego
przedszkola lub szkoły.
 Prace konkursowe powinny być wykonane wyłącznie przez dzieci (bez
pomocy rodziców!).
 Każda praca powinna być podpisana: wpisujemy imię i nazwisko
autora pracy plastycznej, kategorie wiekową dziecka i nazwę
przedszkola lub szkoły.
 Zgłaszając prace, prawny opiekun (rodzic) dziecka jednocześnie
wyraża zgodę na publikowanie rysunków i udostępnianie danych
dziecka na stronie internetowej oraz w materiałach związanych z
konkursem.

Prace finalistów konkursu będą opublikowane

na

stronie Facebook Przedszkola im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie
Kujawskim - www.facebook.com/ps1alekskuj.
 Planowane jest przyznanie trzech nagród w każdej kategorii wiekowej
oraz 1 wyróżnienie.
 Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody, wyróżnieni dostaną
dyplomy i pamiątki.
 Zakończenie i podsumowanie finałowe konkursu odbędzie
się 6 lutego 2018r.
 Planowany termin wręczenia dyplomów i nagród – 8 lutego 2018r.
Termin ten może ulec zmianie.
 Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatorów
konkursu.
Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym !!!

Tel. kontaktowy organizatorów:
517 486 448 - Albina Rezuanova
783 133 336 – Monika Kofel - Dudziak

