Konkurs plastyczny
„Bajeczna okładka”
II edycja – 2018 r.
Przedszkole Specjalne nr 208 zaprasza do udziału w
konkursie plastycznym pod hasłem: „Bajeczna okładka” poświęcona pamięci Wandy Chotomskiej
I Cele konkursu:
1.
2.
3.
4.

Przypomnienie twórczości Wandy Chotomskiej.
Propagowanie idei czytania książek i organizowania zajęć inspirowanych literaturą Wandy Chotomskiej.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, pobudzanie ich fantazji i wyobraźni.
Prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.
II Regulamin konkursu:

1. Konkurs organizowany jest przez Przedszkole Specjalne nr 208.
2. Konkurs kierowany jest do dzieci z przedszkoli znajdujących się na terenie Warszawy.
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która będzie okładką jednej z przeczytanych
wspólnie z dziećmi książek Wandy Chotomskiej.
4. Praca powinna być wykonana w formie płaskiej na kartce formatu A3 lub A4.
5. Praca powinna być autorskim projektem okładki do ulubionej bajki lub wiersza Wandy Chotomskiej z
uwzględnieniem tytułu utworu w kompozycji. Praca może być indywidualna lub grupowa.
6. Każde przedszkole może przysłać maksymalnie 5 prac.
7. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić etykietę z tytułem bajki lub wiersza, do której została
wykonana okładka oraz dane uczestnika: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa przedszkola, telefon
kontaktowy/adres e-mail przedszkola. Etykieta opisująca pracę powinna być przygotowana
komputerowo.
8. Przystąpienie do konkursu następuje przez dostarczenie pracy plastycznej do Przedszkola Specjalnego nr
208 przy ul. Dzielnej 1A, 00-162 Warszawa w dniach: 03.04. - 16.04.2018 r.
9. Prace należy dostarczyć osobiście bądź przesłać listem na wyżej wymieniony adres.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych
uczestnika, w celu przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników.
11. W dniu rozstrzygnięcia konkursu odbędzie się wystawa, na którą zapraszamy nauczycieli wraz z
autorami prac bądź przedstawicielami oddziałów przedszkolnych.
12. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w drodze losowania, które odbędzie się podczas finału konkursu
dnia 24 kwietnia 2018 r. o 1100 w Przedszkolu Specjalnym nr 208 przy ul. Dzielnej 1 A.
13. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom, a dla laureatów przewidziane są nagrody
rzeczowe.
14. Wylosowani laureaci nieobecni w dniu finału zostaną poinformowani o wyniku konkursu telefonicznie,
bądź drogą elektroniczną.
15. W dniu wystawy, po jej zakończeniu, będzie można odebrać prace wykonane przez dzieci.
16. Prace, które nie zostaną odebrane do dnia 08.05.2018 r., przejdą na własność Przedszkola nr 208.
17. Zdjęcia wszystkich nadesłanych prac zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola
www.przedszkole208.edu.pl w zakładce „Konkurs plastyczny – II edycja 2018 r.”
Szczegółowych informacji udzielają:
Karolina Cendrowska, Agnieszka Rij -Kasprzycka tel. do przedszkola: 22 831-39-23

