Konkurs plastyczny „Przedszkole moich marzeń”

REGULAMIN KONKURSU
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Informacje ogólne
Organizatorem konkursu jest:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
ul. Kusocińskiego 4
05-500 Piaseczno
tel. 22 756 72 04, zeas@piaseczno.eu
Patronat honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Tematyka prac powinna koncentrować się wokół hasła:
„Przedszkole moich marzeń”,
nawiązując tematycznie do idealnego przedszkola, do którego chciałbym chodzić,
czego brakuje mi w moim przedszkolu.
Uczestnikiem konkursu może być każda placówka przedszkolna i oddział
przedszkolny przy szkole podstawowej.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 – 6 lat.
Forma pracy:
- praca plastyczna wykonana dowolną techniką (z wyłączeniem kasz i materiałów
nietrwałych);
- format A-3, A-4;

Cele konkursu:

Gmina Piaseczno postanowiła przygotować strategię oświatową gminy na lata 2015-2020.
Ważnym elementem systemu edukacji w Piasecznie jest realizacja wychowania
przedszkolnego. Gmina Piaseczno pragnie poznać spostrzeżenia dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym czego brakuje w ich przedszkolu. Zebranie tych informacji
będzie istotnym wkładem w diagnozę systemu piaseczyńskiej oświaty.

Kryteriami oceny będą:
a) trafność doboru tematu pracy,
b) walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,
c) oryginalność.

III.
Przebieg konkursu:
1. Konkurs ma przebieg II etapowy

I etap zorganizowany jest w placówce oświatowej. Komisja dokonuje wyboru jednej pracy z
każdej grupy 5-6 latków. Następnie prace konkursowe wraz z protokołem wyboru
przekazywane są do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
II etap przeprowadzany jest w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół
2. Prace konkursowe do II etapu należy dostarczyć do:
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
ul. Kusocińskiego 4
05-500 Piaseczno
z dopiskiem: „Przedszkole moich marzeń”
3. Termin dostarczenia prac:
I etap w przedszkolu – do 19 września 2014 r.
II etap w ZEAS – do 26 września 2014 r.
4. Każda placówka może przesłać maksymalnie tyle prac ile ma oddziałów dzieci 5-6
letnich.
5. Do pracy należy dołączyć (przyklejoną na odwrocie pracy informację):
- imię i nazwisko autora, wiek
- tytuł pracy
- pieczątka placówki
- opiekun dziecka

IV.

Rozstrzygnięcie Konkursu – 3 października 2014 r.

1. Dostarczone prace stają się własnością organizatora .
W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i ekspozycji prac w materiałach
i publikacjach bez zgody autora i bez uiszczenia autorowi należności finansowych.
Organizator zastrzega sobie prawo udostępniania nadesłanych do konkursu
prac wszystkim innym zainteresowanym instytucjom, celem zorganizowania
wystawy tematycznej.
Nagrody i wyróżnienia: Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a ich
opiekunowie listy gratulacyjne.

UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE:
W przypadku prac nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
Prosimy nie oprawiać prac plastycznych.
Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora przedsięwzięcia
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie prac konkursowych podczas
transportu.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

