
Regulamin V Edycji Konkursu Wielkanocnego z nagrodami „Pisanki, kraszanki, wielkanocne malowanki”  Organizator: Przedszkole Niepubliczne Smerfuś, ul. Ppłk. Srogiego 1, 28-100 Busko – Zdrój Cele: - Prezentacja twórczości dzieci ukazująca nastrój Świąt Wielkanocnych; - Rozwijanie  kreatywności, wyobraźni; -Kształtowanie aktywnej postawy dzieci wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy; - Promowanie twórczości dziecięcej; - Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci; - Integracja dzieci przez sztukę. Warunki uczestnictwa: 1.  Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. 2. Format prac A4 A5 A 6 lub przestrzenne. Prace konkursowe należy złożyć do  11 kwietnia 2019r.  w Przedszkolu Niepublicznym Smerfuś.    3. Każda praca powinna być opatrzona następującymi danymi: - imię i nazwisko dziecka - wiek dziecka - nazwa placówki 4. Praca może być wykonywana dowolną techniką plastyczną (malarstwo, grafika, collage, techniki mieszane itp.) 5. Prace konkursowe mogą być wykonywane z pomocą rodziców.  6. Dostarczenie prac jest akceptacją warunków regulaminu, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i jego prac, oraz publikację tych prac w prasie, na stronie internetowej przedszkola, facebook, tablicy ogłoszeń.  



Nagrody i wyróżnienia: Jury konkursowe przyzna nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatora w kategoriach: 1. Pisanka wielkanocna 2. Kartka wielkanocna 3. Stroik wielkanocny Postanowienia ogólne: 1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora. 2. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom  i upominek ufundowany przez organizatora konkursu. 3. Kryteria oceny prac konkursowych: tradycyjność  i oryginalność pomysłu, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne, kolorystyka i trwałość formy. 4. Prace należy dostarczyć na adres Przedszkole Niepubliczne Smerfuś ul. ppłk. Srogiego 1,  28-100 Busko- Zdrój. 5. Autorzy nagrodzonych  prac oraz wszyscy pozostali uczestnicy konkursu, za pośrednictwem placówki, zostaną powiadomieni o terminie i miejscu uroczystego podsumowania oraz o wręczeniu nagród. 6. Prace można będzie odbierać po uroczystym podsumowaniu konkursu. 7. Prace nieodebrane do 30 kwietnia przechodzą na rzecz organizatora. 8. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej przedszkola, facebooku, tablicy ogłoszeń. 9. Otwarcie wystawy pokonkursowej rozpocznie się od 15 kwietnia 2019 r w Przedszkolu Niepublicznym Smerfuś. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.    


