REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

MOJE PRZEDSZKOLE

§1
Organizator konkursu plastycznego

Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu
Śląskim. Ideą konkursu jest uczestnictwo w nim wszystkich placówek przedszkolnych
powiatu wodzisławskiego.
§2
Cel konkursu
1. Promowanie pozytywnych postaw dzieci służących upowszechnianiu edukacji przedszkolnej.
2. Wskazanie, że przedszkole jest miejscem radosnym i przyjaznym dla dzieci.
3. Przemyślenie i zaprezentowanie przez dzieci swoich zdolności.
4. Propagowanie działalności twórczej wśród dzieci w wieku przedszkolnym.
§3
Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być wyłącznie dzieci 5-letnie z przedszkoli
powiatu wodzisławskiego.
2. Każde przedszkole może przesłać na konkurs maksymalnie 2 prace.
3. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.

4. Etapy konkursu:
a) Przygotowanie prac plastycznych uczestników konkursu w placówkach
przedszkolnych.
b) Wybór przez przedszkole najciekawszych prac i nadesłanie ich lub osobiste
dostarczenie do dnia 23 marca 2016 (data stempla pocztowego) na adres:
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Osiedle 1 – Maja 16 A
44 – 304 Wodzisław Śląski
z dopiskiem na kopercie: „Moje przedszkole”
c) Ocena nadesłanych prac przez jury konkursu.
d) Zorganizowanie wystawy wszystkich nadesłanych prac w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim.
e) Rozdanie dyplomów i nagród dla laureatów konkursu odbędzie się w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim w kwietniu 2016r.
/dokładny termin zostanie podany w ogłoszeniu konkursu/.
f) Lista laureatów zostanie opublikowana na witrynie PODN www.podn.wodzislaw.pl
g) Laureat/ka I miejsca zostanie zaproszony/a na Powiatową Galę Laureatów.
§4
Warunki przyjęcia pracy plastycznej

1. Dowolna interpretacja tematu „Moje przedszkole”.
2. Forma pracy – indywidualna, wykonana dowolną techniką plastyczną - kredka, pastele,
farby plakatowe, wycinanki /konkurs nie obejmuje prac przestrzennych/.
3. Format prac – A3.
4. Każda praca musi być opisana w następujący sposób na rewersie:
 imię i nazwisko dziecka,
 wiek dziecka
 nazwa placówki wraz z adresem i numerem telefonu,
 imię i nazwisko nauczyciela opiekuna
5. Wypełnienie formularza zgłoszenia przedszkola do konkursu – załącznik do regulaminu.
6. Nadesłane prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane i prezentowane na innych
konkursach, a ich nadesłanie równoznaczne jest z potwierdzeniem tego faktu.
7. Nadesłanych prac nie zwracamy.
§5
Skład komisji i kryterium oceny

Skład komisji:
1. Justyna Taszka – nauczycielka Liceum Plastycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych
w Wodzisławiu Śląskim
2. Joanna Zielińska – doradca pomocy psychologiczno - pedagogicznej
3. Beata Elsner – konsultant

Komisja będzie się kierowała się następującymi kryteriami oceny prac:
1. Walory artystyczne i estetyczne – 5 - 10 pkt.
2. Ciekawa interpretacja proponowanej tematyki – 5 - 10 pkt.
3. Samodzielne wykonanie pracy przez dziecko – 5 - 10 pkt.
4. Zgodność z regulaminem konkursu.
§6
Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Przystąpienie przedszkola do udziału w konkursie następuje poprzez
przesłanie/dostarczenie przez placówkę pracy plastycznej oraz prawidłowo
wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa
na wykorzystanie prac.
3. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz danych przedszkola w działaniach niezbędnych dla prawidłowego przebiegu
konkursu.
4. Organizator nie weźmie pod uwagę prac plastycznych, jeżeli nie będą spełniały
wskazanych wyżej kryteriów:
a) zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych lub dane te będą
nieczytelne,
b) prace plastyczne zostaną dostarczone w stanie uniemożliwiającym ich ocenę
oraz późniejsze wykorzystanie,
c) zgłoszenie i praca plastyczna zostaną przesłane po terminie określonym
w regulaminie.
5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.podn.wodzislaw.pl
§7
Nagrody

1. Dzieci, które zostaną laureatami otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
2. Wyłonieni w konkursie plastycznym laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni
telefonicznie oraz drogą mailową.
3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:
Mirosława Lasecka – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego
PODN Wodzisław Śląski
tel.: 501269944 ,
e-mail: mlasecka@podn.wodzislaw.pl

Pieczątka placówki

załącznik

ZGŁOSZENIE DO POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
Moje przedszkole
INFORMACJE O PLACÓWCE

Nazwa przedszkola:
..............................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna:
1..............................................................................................................................
2.……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mailowy nauczyciela opiekuna:
1..............................................................................................................................
2.……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres przedszkola:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Numer telefonu placówki:
..............................................................................................................................

INFORMACJE O UCZESTNIKACH

Imię i nazwisko:
1............................................................................................................................
2.............................................................................................................................
Wiek dzieci w grupie:
1......................................................
2.......................................................

