Przedszkole Miejskie nr 202 zaprasza
do udziału w KONKURSKIE
ŚWIĄTECZNYM NA KOLOROWĄ
BOMBKĘ

Przedszkole Miejskie nr 202
Ul. Sędziowska 8/10
91-304 Łódź
Tel. 42/ 654-40-85
www.pm202lodz.eu

REGULAMIN
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Konkurs adresowany jest do Dzieci i Rodziców z Przedszkola Miejskiego nr 202 w
Łodzi
Zadaniem Uczestników jest wspólne przygotowanie kolorowej przestrzennej bombki,
wykonanej z dowolnego materiału i kształtu oraz dowolnej wielkości
Każda Rodzina przygotowuje jedną bombkę
Prace prosimy dostarczyć do Przedszkola Miejskiego nr 202 i przekazać Paniom w
szatni
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie przez Uczestników
wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem Rodzica do siedziby
Przedszkola Miejskiego nr 202 w Łodzi, do skrzynki znajdującej się w szatni
przedszkola
Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy, do której
dziecko uczęszcza
Oświadczenia oraz karty zgłoszeniowe powinny być umieszczone w koszulce foliowej
lub kopercie z nazwiskiem dziecka.
Prace zgłaszane do konkursu należy dostarczyć do dnia 15.12.2020 r. (wtorek).
Komisja konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów konkursu i
przyzna : I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. Ogłoszenie wyników nastąpi 18.12.2020
r. (piątek) w Przedszkolu Miejskim nr 202 w Łodzi.
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

OCENA PRAC:
•

Zgłoszone prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora konkursu

KRYTERIA OCENY PRAC:
•
•
•
•
•

Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych dzieci
Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności
Promowanie aktywności twórczej dzieci
Nawiązanie do tradycji świątecznej
Staranność wykonania

PRAWA ORGANIZATORA:
•
•
•

Prace konkursowe przejdą na własność organizatora
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji dostarczonych i nagrodzonych
prac w formie wystawy i zamieszczenia na stronie internetowej przedszkola
Do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych
dziecka

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS ŚWIĄTECZNY NA KOLOROWĄ BOMBKĘ

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………..
Wiek dziecka: ……………………………………………………………………
Imię i nazwisko Rodzica: ……………………………………………………….
Tytuł pracy: ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
Kontakt: ………………………………………………………………………….

Łódź, dnia …………………

…………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

OŚWIADCZENIE RODZICA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie
świątecznym na kolorową bombkę organizowanym przez PM nr 202 w Łodzi
oraz przetwarzanie danych mojego dziecka do celów związanych z jego
udziałem w konkursie.

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. poz. 1000)

…………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko dziecka

………………………………….
data

…………………………………………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna

