REGULAMIN KONKURSU
PLASTYCZNO – TECHNICZNEGO

„Zabawka ze skrawka”
ORGANIZATOR:
Akademia Przedszkolaka,
ul. Orla 12, 86-031 Osielsko,
tel. 500-076-520
E- mail : biuro@akademia-przedszkolaka.com.pl

Facebook : www.facebook.com/AkademiaPrzedszkolakaOsielsko
CELE KONKURSU:
Tworzenie warunków do:
- pogłębienia wiedzy dotyczącej dbałości o środowisko przyrodnicze oraz recyklingu
- rozwijania zdolności manualnych
- wzmacniania relacji oraz współpracy rodzica z dzieckiem w wieku od 1 do 3 lat
- rozbudzenia wyobraźni i kreatywności dziecka
INFORMACJE OGÓLNE ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs nosi tytuł: „Zabawka ze skrawka”.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych bądź z
surowców wtórnych.
3. Wielkość pracy dowolna.
4. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe:
- dzieci w wieku 1-3 lat
- dzieci w wieku 4-6 lat
5. Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie chętne dzieci mieszczące się w kategorii
wiekowej konkursu oraz zamieszkujące powiat bydgoski.
6. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:
- imię i nazwisko oraz wiek autora
- nazwa wykonanej zabawki
- adres zamieszkania autora
- numer kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
7. Zaleca się, aby praca konkursowa:
- dziecka w wieku 1-3 lat była wykonywana wspólnie z rodzicem/opiekunem w
celu wzmacniania relacji oraz współpracy z dzieckiem ( w takim wypadku prosimy
dodatkowo o dołączenie krótkiego opisu przebiegu tworzenia wspólnej pracy oraz
wkładu dziecka)
- dziecka w wieku 4-6 lat była wykonana samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem
rodzica/opiekuna

8. Uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
9. Organizatorzy nie odsyłają prac i zastrzegają sobie prawo publikowania i
reprodukowania prac bez wpłacania honorariów autorskich.
8. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
- wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych
- inwencja i pomysłowość podejścia do tematu
- walory estetyczne
- spełnienie podanych wytycznych
9. Oceny prac dokona komisja powołana przez dyrekcję naszej placówki.
10. Prace należy dostarczać osobiście lub przesłać drogą pocztową na podany w
regulaminie adres organizatora. Organizatorzy nie odpowiadają za zaginięcie lub
zniszczenie prac podczas transportu.
11. Ostateczny termin dostarczania prac konkursowych upływa 24.10.2017 r. W
przypadku prac, które zostały wysłane pocztą, brana będzie pod uwagę data
dostarczenia przesyłki do organizatora.
WYNIKI KONKURSU I NAGRODY :

1. Komisja powołana przez dyrekcję placówki wyłoni spośród przekazanych prac
laureatów konkursu. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz
nagród odbędzie się dnia 07.11.2017r. pod adresem naszej placówki (organizatora) o
godzinie 10:30. Informacja o wynikach konkursu zostanie również umieszczona tego
dnia na stronie internetowej naszej placówki w godzinach wieczornych.
2. Laureaci zostaną wyłonieni z każdej kategorii wiekowej konkursu.
3. Wszystkie prace konkursowe zaprezentowane zostaną na specjalnej wystawce w
naszej placówce.
4. Dane osobowe uczestników pozyskiwane będą wyłącznie do celów konkursu.
5. Decyzje komisji konkursowej będą ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Prace niespełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie.
UWAGI KOŃCOWE :

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje regulamin.
2. Dyplomy i nagrody laureatów nieobecnych na uroczystym ogłoszeniu wyników w
naszej placówce będzie można odebrać za porozumieniem z organizatorem w innym
terminie. Możliwy jest tylko osobisty odbiór nagrody.
3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na
organizatora praw własności do złożonych prac w celu: druku ulotek lub publikacji w
dowolnym nakładzie, publikowania w Internecie oraz prezentowania prac na
wystawach w placówce i imprezach organizowanych przez organizatora konkursu.
5. Autor zgłaszając prace na konkurs zaświadcza, że:
- praca zgłoszona do konkursu podlega zaleceniom z regulaminu
- praca zgłoszona do konkursu nie brała udziału w innym konkursie
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu

Pytania odnośnie kwestii, które nie zostały objęte w regulaminie kierować można do
pracowników naszej placówki oraz na adres e-mailowy: biuro@akademia-przedszkolaka.com.pl

