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„Baśnie, bajki, bajeczki – uczą nas życia”
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Regulamin
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie.
2. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna n/t „Baśnie, bajki, bajeczki – uczą nas życia”.
3. Cele konkursu:
- Wprowadzenie dzieci w świat literatury.
- Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
- Rozbudzanie wyobraźni.
- Zaznajomienie dzieci z utworami znanych autorów, twórczością bajkopisarzy.
- Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
- Uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.
- Uzmysłowienie dzieciom jak ważne są wartości w życiu każdego człowieka.
- Rozwijanie kreatywności dzieci.
4. Tematem konkursu jest rysunek kredkami, który ukazuje wartości moralne zawarte
w wybranej baśni, bajce, bajeczce.
5. W konkursie mogą brać udział dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych z terenu powiatu przeworskiego.
6. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki i 5-6 latki; liczyć się będzie
samodzielność, pomysłowość, estetyka i wyraźny przekaz treści wybranej bajki.
7. Z każdej placówki do konkursu mogą być zgłoszone 4 prace (jedna praca – jeden autor).
8. Praca plastyczna – wymiar A4, opatrzona na odwrocie komputerowo napisaną metryczką:
- imię i nazwisko autora pracy, wiek,
- tytuł bajki do której wykonany został rysunek,
- przekaz/morał w/w bajki,
- adres przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz nr telefonu,
- imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca.

9. Prace wraz z oświadczeniami zgody rodziców należy złożyć lub przesłać na adres
organizatora do 15 maja 2019 r.:
Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie
Studzian 338, 37-200 Przeworsk
Z dopiskiem „Konkurs Baśnie, bajki, bajeczki – uczą nas życia”
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www.studzian.przedszkolowo.pl 30 maja 2019 r.
14. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych miejsc w 2 kategoriach wiekowych
oraz wyróżnienia.
15. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w pierwszym tygodniu czerwca 2019 r. w Szkole
Podstawowej w Studzianie; o dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni drogą
telefoniczną.
16. Koordynatorami konkursu są: Dyrektor Szkoły, terapeuta pedagogiczny Lidia KiełbońBester oraz nauczyciel przedszkola, terapeuta pedagogiczny Selwana Szołek
Kontakt: sekretariat szkoły - 16 648 76 35
17. Uwagi dodatkowe
 Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne i nieodwołalne.
 Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.
 Przekazując pracę, uczestnik akceptuje regulamin oraz zgadza się na ewentualne
publikowanie i ekspozycję jego pracy podczas wystawy pokonkursowej.
 Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.

Zgoda prawnego opiekuna uczestnika konkursu
„Baśnie, bajki, bajeczki – uczą nas życia”

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy, któremu przysługują pełne prawa wobec
……………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) po
zapoznaniu się z Regulaminem konkursu niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka
w konkursie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. Wyrażam niniejszym zgodę
na umieszczenie danych osobowych dziecka i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000.) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/ 46/ WE
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) w celu przeprowadzenia konkursu
oraz dalszego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs.
……….…………………………………………
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej oddziałów przedszkolnych:
www.studzian.przedszkolowo.pl

