
Regulamin konkursu rodzinnego
"Miasto przyszłości"

Główne założenia konkursu:
Konkurs organizowany jest dla dzieci z przedszkola nr 344, ul. Spartańska 2, Warszawa.
Koordynatorami konkursu są: mgr Anna Kowalewska, Zuzanna Jeż.
Konkurs rozpoczyna się 03.01.2022 r. do 21.01.2022 r.
Temat prac konkursowych: "Miasto przyszłości" - prace przestrzenne w formie makiety w
formacie A3, z wykorzystaniem dowolnych materiałów plastycznych, przyrodniczych
oraz recyklingowych.
Kategorie wiekowe: 3 - lata, 4 - lata, 5 - lat, 6 - lat.

Cele konkursu:
Kształtowanie wśród dzieci świadomości społecznej ukierunkowanej na przyszłość
naszego najbliższego otoczenia.
Kształtowanie wyobraźni.
Inspirowanie dzieci rozwojem technologicznym zachodzącym w naszym współczesnym
świecie.
Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej z wykorzystaniem różnorodnych technik
plastycznych (np. grafika, malarstwo, akwarele).
Zachęcanie dzieci do korzystania z różnorodnych materiałów przyrodniczych np. liście,
patyki, dary jesieni lub materiałów recyklingowych np. papier, kartony, plastik, metal.
Umożliwianie prezentacji twórczości dzieci.
Zachęcanie członków rodziny do tworzenia z dzieckiem i tym samym kształtowania
współpracy w rodzinie.

1.

2.



Prace przekazane na konkurs powinny być wykonane przez dzieci wspólnie z członkami
rodziny lub opiekunami.
Kryteria oceny prac:
pomysłowość,
oryginalność,
staranność i estetyka.
Prace konkursowe należy dostarczyć do przedszkola do 24.01.2021 r.
Koordynatorami konkursu są: mgr Anna Kowalewska, Zuzanna Jeż - nauczyciele
oddziału II, z którymi można kontaktować się drogą e-mailową (EMAILE)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.01.2022 r. a wyniki zostaną zamieszczone na
stornie internetowej przedszkola (LINK)
Prace muszą być:
podpisane: imie i nazwisko, wiek, grupa, do której należy dziecko.

Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów konkursu spośród grona
pedagogicznego placówki, 
Jury wybierze spośród przekazanych prac I,II,III miejsce w dwóch kategoriach
wiekowych:
I kategoria: 3 - 4 - latki,
II kategoria: 5 - 6 - latki,
Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie,
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy
dyplom za udział,
Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą mogły brać udziału w
konkursie.

Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin,
Prace nie będą zwracane autorom, w celu wykorzystania ich do stworzenia wystawy w
placówce.
W sprawach nieregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy.

   3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

   4. Ocena prac i nagrody:

   5. Uwagi:

                                  Życzymy powodzenia i zachęcamy do udziału w konkursie. 


