Regulamin konkursu plastyczno- literackiego: To

siła mojej rodziny

1. Organizatorem konkursu plastyczno- literackiego jest:
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim.
2. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i ich Rodzin (Rodziców i Dziadków) z terenu
gmin: Krosno Odrzańskie, Bobrowice, Dąbie, Bytnica, Maszewo.
3. Praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać:
a) rysunek, będący ilustracją historii opowiedzianej przez
przez przedszkolaka;
b) opowieść z życia rodziny, spisaną przez Rodziców i Dziadków.

Dziadków

wykonany

Format pracy rysunkowej: A4, technika dowolna.
Rodzinna opowieść: kartka A4, maksymalnie strona druku, czcionka Times New Roman,
wielkość: 12.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy plastycznej i opowieści
rodzinnej: To siła mojej rodziny z dopiskiem: KONKURS w terminie do 31. 12. 2016 r.,
na adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim,
ul. Piastów 10b, 66- 600 Krosno Odrzańskie
Osoby odpowiedzialne: Anna Daniel- psycholog i Alicja Sztandera- logopeda
5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką z tyłu pracy (imię
i nazwisko dziecka oraz imiona i nazwiska autorów opowieści, adres zamieszkania i telefon
do kontaktu Rodziców lub adres e-mailowy, a także nazwę przedszkola).
6. Prace rysunkowe muszą być wykonane przez przedszkolaka, natomiast opowieść rodzinna:
To siła mojej rodziny jest wspólnym dziełem Rodziców i Dziadków. Te dwie prace
stanowią integralną całość i zostaną poddane ocenie.
7. Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
8. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 15. 01. 2017 r., a lista zwycięzców zostanie ogłoszona
na stronie Poradni: www.ppp.bip-poradniakrosnoo.pl
9. Przesłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników i przechodzą na własność
organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych
bez wypłacania honorariów autorskich.
11. Przewidujemy nagrody dla laureatów konkursu oraz możliwość zaprezentowania prac
szerszemu gronu odbiorców.

12. Dyplomy dla uczestników Organizator prześle wyłącznie drogą elektroniczną, natomiast
nagrody rzeczowe zostaną wręczone laureatom w trakcie uroczystości podsumowującej
projekt transgeneracyjny: Siła pokoleń, którego zakończenie jest przewidziane na koniec
roku szkolnego 2016/ 2017.
13. W przypadku ukończenia przez przedszkolaka tego etapu edukacyjnego informacje o
nagrodzie lub wyróżnieniu zostaną przekazane do szkoły oraz Rodzice zostaną
poinformowani drogą e- mailową, stąd też prośba o wyraźne zapisanie adresu.
14. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady
zawarte w Regulaminie.
15. Regulamin może być każdej chwili zmieniony przez Organizatora.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: poradniakrosno@poczta.onet.pl
bądź telefonicznie: (68) 383 02 60

