Przedszkole Samorządowe nr 78 w Białymstoku zaprasza dzieci i rodziców
do konkursu plastyczno – graficznego

„Mój przyjaciel - dzieci różnych narodowości”

Głównym celem konkursu jest wykonanie pracy w edytorze graficznym Paint i z
użyciem przyborów i materiałów plastycznych. Konkurs skierowany jest do dzieci oraz ich
rodziców.
Cele konkursu:
1. Rozwijanie zainteresowań technologią komputerową zainspirowane piosenką „Jesteśmy
dziećmi” https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
2. Poznanie kultury innych narodów i dzieci z różnych krańców świata.
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, talentu i wyobraźni dziecka.
4. Promowanie twórczości dziecięcej.

Regulamin konkursu:
Adresaci konkursu: rodzice i dzieci uczęszczające do PS nr 78 w Białymstoku.
Termin składania prac – od 10 maja do 29 maja 2021r.
Ogłoszenie wyników – 1 czerwca 2021 r.
Warunki uczestnictwa:
Każde dziecko może zgłosić do konkursu jedną pracę.
Technika pracy- pracę należy wykonać w edytorze graficznym Paint z wykorzystaniem
dostępnych dla tego programu narzędzi i akcesoriów. Można też dorysować elementy
np. kredkami, mazakami, farbami.
Pracę należy dostarczyć do nauczycielek gr. 8 - do 29 maja 2021 roku. Liczy się termin
dostarczenia prac.
Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko dziecka, wiek, numer grupy przedszkolnej
Każdy z uczestników powinien wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(załącznik nr 1) - zgodę należy również wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć

do grupy VIII, ewentualnie
ps78gr8@gmail.com)

można

zeskanować

i

przesłać

mailem:

Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania, pomysłowość oraz zgodność z tematyką
konkursu.
Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach:
- dzieci młodsze (3 i 4-letnie)
- dzieci starsze (5 i 6-letnie)
Za udział w konkursie przewidziane są nagrody oraz dyplomy uczestnictwa.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych na
stronie przedszkola oraz przetwarzanie zgodne z zasadami organizacyjnymi
wynikającymi z działalności (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych
osobowych).
Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w
regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u koordynatorów konkursu:
Elżbieta Talecka, Renata Maksimowicz lub na adres: ps78gr8@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!
Koordynatorzy konkursu: Renata Maksimowicz, Elżbieta Talecka

Załącznik nr 1
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

……………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie graficznym pt.
„Mój przyjaciel - dzieci różnych narodowości” oraz na przetwarzanie danych osobowych
dziecka i publikacji jego pracy, umieszczonej na stronie internetowej organizatora.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 )

..…………………..…………………………………………….…..
(data, czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

