PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 68 IM. ROKU 2000
Z WROCŁAWIA,
bardzo serdecznie zaprasza dzieci w wieku 6 lat
do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym:

„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
- SŁOŃCE, WODA, WIATR”

KONKURS PLASTYCZNY
TEMAT PRACY: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - SŁOŃCE, WODA, WIATR”
ORGANIZATORZY: Przedszkole Integracyjne nr 68 im. Roku 2000 we Wrocławiu
GRUPA WIEKOWA: Dzieci w wieku 6 lat
CEL KONKURSU: ZACHĘCENIE DZIECI DO POZNAWANIA RÓŻNYCH METOD
EKOLOGICZNEGO WYTWARZANIA ENERGII, DZIĘKI KTÓRYM DBAMY
O NASZE ŚRODOWISKO.

ZASADY KONKURSU
1. Do konkursu należy zgłaszać prace tematyczne wykonane techniką dowolną w formacie A3,
na papierze lub dowolnej płaskiej powierzchni.
2. Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę.
3. Z jednej placówki mogą zostać zgłoszone maksymalnie 3 prace.
4. Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne.
5. Prace proszę przesyłać na adres:

Przedszkole Integracyjne nr 68
im. Roku 2000 we Wrocławiu
ul. Długosza 29, 51-162 Wrocław
6. Termin nadsyłania prac: 20 październik 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
7. Wyłonienie zwycięzców konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 listopada 2017r.
8. Prace oceniać będzie Komisja Oceniająca.
9. Sposób opisania prac konkursowych:
na odwrocie każdej pracy powinna zostać zamieszczona informacja dotycząca uczestnika konkursu,
tj. imię i nazwisko przedszkolaka, wiek, nazwa przedszkola wraz z adresem i numerem telefonu
placówki, a także imieniem i nazwiskiem opiekuna przedszkolnego.
10. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, dostarczenie prac jest równoznaczne ze zgodą
na ewentualną ich publikację.
11. Sponsorem nagród jest Polski Związek Motorowy Opole oraz PREDA.
12. W przypadku pojawienia się dużej ilości prac istnieje możliwość zwiększenia liczby wyróżnień.

KRYTERIA OCENIANIA
1. Prace oceniane będą pod względem: zgodności z tematem, pomysłowości, estetyki wykonania.

2. Komisja Oceniająca wyłoni trzech zwycięzców konkursu oraz przyzna siedem wyróżnień.
3. Nagrodą główną będzie dyplom uczestnictwa w konkursie i zestaw gier edukacyjnych
oraz podziękowanie dla nauczycieli.
4. Uczestnicy wyróżnionych prac otrzymają dyplom, małą wyprawkę plastyczną oraz podziękowanie
dla nauczycieli.
5. Zwycięskie oraz wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas „IX-go Ogólnopolskiego
Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu”, który odbędzie się w dniach 21-23.11.2017r.
6. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody
na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych (DZ.
U. Nr 133 POZ. 883).

Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu
Aleksandra Walska
Tel.: 784 530 606
e-mail: aleksandra.walska@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

