Zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym

„Zabytki Białegostoku”
Celem konkursu jest:





Stwarzanie możliwości do poznania autentycznych zabytków i uroków naszego miasta
Wykonanie wspólnej pracy plastycznej dziecka wraz z rodzicem (z wyraźnym wkładem pracy dziecka);
Rozwijanie inwencji twórczej przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych
Rozwijanie i prezentacja twórczości plastycznej rodzin

Zasady konkursu:
 Konkurs jest adresowany do dzieci przedszkolnych, które pod okiem swoich rodziców wykonają pracę na temat
„Zabytki Białegostoku”;
 Prace wykonane dowolną techniką płaską, format: A-3, A-4;


Do udziału w konkursie każda placówka może dostarczyć 5 prac; a uczestnik wykonać jedną pracę;

 W metryczkach prac prosimy podać:
- imię nazwisko autora pracy; - wiek dziecka;
- nazwę placówki do której uczęszcza dziecko;
- dane kontaktowe: e-mail placówki, numer telefonu placówki.
 Termin dostarczenia prac do 28.05.2021r.
 Finał konkursu 7.06.2021r. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione
drogą e-mailową lub telefoniczne.
 Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
nieodpłatne wykorzystanie przesłanych prac do zaprezentowania
m.in. na stronie internetowej organizatora, w formie czasowej
wystawy lub innych.
 Kryteria oceny:
- prezentacja tematu;
- wkład pracy dziecka;
- estetyka i pomysłowość wykonania;
 Prace niespełniające warunków określonych w regulaminie nie będą
oceniane przez komisję
 Prace konkursowe prosimy dostarczyć do nauczycieli w grupach i
dostarczyć na adres organizatora:
Organizator:
Przedszkole Samorządowe Nr 78
ul. Zagórna2/3
15-820 Białystok
Tel./85/6534648
Tel.729-977-596
e-mail: ps 78@um.bialystok.pl
Osoby odpowiedzialne: Joanna Gwoździej, Maria Malesińska

Załącznik nr 1
1.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
..............................................................................
( imię i nazwisko dziecka)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym pt. „Zabytki
Białegostoku” 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)
Załącznik nr 2
2. Dane autora
METRYCZKA
imię nazwisko autora pracy:……………………………………………………………

wiek dziecka:……………………………………………………………………………

nazwa placówki do której uczęszcza dziecko:………………………………………….

e-mail placówki:……………………………………………………………………….

numer telefonu placówki:………………………………………………………………

