SERDECZNIE ZAPRASZAM Y KLASY „0” DO UDZIAŁU W
III WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
POD HASŁEM „BARWY JESIENI”

KONKURS SKIEROWANY JEST DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH – 5 i 6 LATKÓW
CELE KONKURSU:
-pobudzanie aktywności twórczej.
-rozwijanie wyobraźni i twórczego działania.
-zdobywanie umiejętności posługiwania się elementarnymi środkami plastyki dla wyrażania
własnych przeżyć, przedstawienia określonych treści.
-rozwijanie zainteresowań plastycznych.
-propagowanie wśród dzieci różnych technik plastycznych.
-uwrażliwienie uczniów na piękno barw jesiennego krajobrazu.

ZASADY KONKURSU:

1.Konkurs plastyczny „Barwy Jesieni” organizowany jest dla chętnych dzieci z oddziałów
przedszkolnych 5 i 6 - latków
2. Każde dziecko może wykonać 1 pracę dowolną techniką (kredka, farby, wydzieranka,
wycinanka, materiały przyrodnicze itp.).
3. Format prac – A4 lub A3
4.Termin składania prac konkursowych do 23 listopada 2018r.
5.Każda praca powinna być opisana na odwrocie : imię i nazwisko autora, klasa, imię i
nazwisko osoby, pod opieką której praca została wykonana, nazwa szkoły/ przedszkola wraz z
adresem, numerem telefonu i adresem mailowym oraz oświadczenie rodziców według
załączonego wzoru (załącznik nr 1)
6. Przewidziane są 3 nagrody i dyplomy dla I, II i III miejsca oraz wyróżnienia
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 27 listopada 2018 roku ( na stronie szkoły). Nagrody
zostaną wysłane pocztą.
8. Prace należy przesłać w sztywnych opakowaniach lub składać osobiście u Organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 86 im. prof. Je rzego Sampa w Gdańsku
ul. Wielkopolska 20
80 – 180 Gdańsk
z dopiskiem: oddział przy ul. Dulin'a „Barwy Jesieni”
9.Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie
przesyłki.
10. załącznik nr 1

1.Dane autora pracy:
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………
Wiek:………………………..
Szkoła/ Przedszkole:…………………………………………………………………………………...……
nazwa
………………………………………………………………………………………………...
adres
nr.tel:. …………………......fax:………………… adres e-mail:……………………………
2.Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna:
……………………………………………..……
3. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami konkursu i akceptuję jego treść. Oświadczam, że zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
organizatora wymienionych w załączniku 1 moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby niniejszego
konkursu.

….......................................................
podpis nauczyciela

…..............................................................
podpis rodzica/ prawnego opiekuna ucznia

