SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI Z NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
ARTYSTYCZNYCH „FANTAZJA” DO UDZIAŁU W KONKURSIE
PLASTYCZNYM PT.

„KALENDARZ Z FANTAZJĄ”

Organizatorem konkursu jest zespół placówek
Niepublicznych Przedszkoli Artystycznych „Fantazja” w Gdańsku, Gdyni oraz
Pępowie.

REGULAMIN MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO „KALENDARZ Z FANTAZJĄ”
I.

CELE KONKURSU

- Doskonalenie zdolności manualnych u dzieci
- rozwijanie ekspresji plastycznej
- rozwijanie wyobraźni

II.

ZASADY KONKURSU

1. Czas trwania konkursu: od 03.2021 do 11.2021
2. Uczestnicy:
Dzieci w wieku 2,5-6 lat uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli
Artystycznych „Fantazja” w Gdańsku, Gdyni i Pępowie.
3. Temat pracy:
„Jak wygląda dany miesiąc?”
Dzieci będą miały za zadanie zilustrowanie konkretnego miesiąca (np.,
styczeń – zabawy na śniegu; maj – wiosenna łąka, itp.)
W każdym miesiącu zostanie wyłoniony laureat konkursu, którego praca
zostanie umieszczona w kalendarzu rocznym.
4. Wymagania techniczne:
a) Samodzielna twórczość plastyczna dziecka
b) Technika dowolna – płaska (np. kredki, pastele, farby plakatowe,
wycinanki, bibuła, itp.)
c) Format pracy: A4
5. Metryczka:
Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę (przyklejoną na
odwrocie pracy) zawierającą: imię i nazwisko dziecka – autora pracy, oraz
wiek dziecka i nazwę grupy oraz placówki do której uczęszcza.
6. Kryteria oceny:
- zgodność z tematem
- oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość
- estetyka i staranność
- samodzielność podczas wykonywania pracy

7. Komisja konkursowa:
Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną Komisję Konkursową, w
której skład będą wchodzić Wicedyrektorzy z Przedszkoli Fantazja
z Gdańska, Gdyni, Pępowa oraz Dyrektora ds. pedagogicznoadministracyjnych.
8. Nagrody:
Zwycięzcy otrzymają nagrody oraz dyplomy uczestnictwa a na zakończenie
konkursu - kalendarz roczny zawierający zdjęcia zwycięskich prac.
9. Termin składania prac:
Prosimy o składanie prac u wychowawców grup do 10-tego dnia każdego
miesiąca (np. rysunek przedstawiający maj prosimy o dostarczenie do
10.05.2021).
WYJĄTKOWO PRACE PRZEDSTAWIAJĄCE STYCZEŃ, LUTY I MARZEC
MOŻNA SKŁADAĆ DO 10.03.2021
10. Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w aplikacji przedszkola
obecności.pl oraz w wiatrołapie w każdej z placówek.

III.

Uwagi końcowe:
• Prace pozostają do dyspozycji organizatorów.
• Prace zostaną wykorzystane do stworzenia kalendarza rocznego.
• Zdjęcia nagradzanych prac mogą zostać dodatkowo opublikowane
w aplikacji obecności.pl oraz wywieszone w wiatrołapie
przedszkola w każdej placówce biorącej udział w konkursie.
• Regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej
przedszkola.
• Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają wicedyrektorzy
poszczególnych placówek.
• Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora
wyłącznie do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem
konkursu, w szczególności w celu publikacji listy laureatów
konkursu. Dostarczenie prac konkursowych jest równoznaczne z
uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

