Regulamin „Ogólnopolskiego konkursu plastycznego Welcome to English!”

Ogólnopolski konkurs plastyczny

Welcome to English!
organizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pruchniku

ORGANIZATORZY KONKURSU:
Organizator: Anna Mikłasz – nauczyciel w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pruchniku
Współorganizatorzy:
 Marta Rokicka – nauczyciel języka angielskiego współpracujący z przedszkolami
i szkołami, Independent Usborne Partner
 Anna Skrzypska – nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel wychowania przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim
CELE KONKURSU:






motywowanie do odważnego prezentowania wytworów swojej pracy,
rozwijanie kreatywności i talentów dzieci poprzez twórczość plastyczną,
rozwijanie dziecięcej wrażliwości,
promowanie czytelnictwa wśród dzieci,
promowanie nauki języka angielskiego poprzez czytanie dziecięcej literatury obcojęzycznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Polski.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest zilustrowanie dziecięcymi rysunkami fragmentu jednej
z dwóch bajek, czytanych w języku angielskim. Obie bajki zostały zaprezentowane
w formie nagrania i przedstawione na grupie „Welcome to English! Ogólnopolski konkurs
plastyczny” na portalu społecznościowym Facebook.
Prezentowane bajki to: ‘Goldilocks and the Three Bears’ oraz ‘The Three Little Pigs’

Nagrania znajdują się pod adresem internetowym:
https://www.facebook.com/groups/przedszkole.pruchnik
3. Temat pracy: Welcome to English!
4. Forma pracy – płaska z wykorzystaniem dowolnej techniki, zależnej od wyobraźni
i kreatywności uczestników konkursu; format A4 lub A3. W konkursie brane jest pod uwagę
przede wszystkim:
◦ zaangażowanie dzieci
◦ wkład dzieci w wykonanie pracy
◦ samodzielność jej wykonania.
5. Każde z dzieci wykonuje tylko jedną pracę.
6. Wykonane prace należy wysłać na adres przedszkola – organizatora.
Adres przedszkola:
Przedszkole Samorządowe nr 1
ul. Szkolna 12
37-560 Pruchnik
woj. podkarpackie
7. Do pracy należy dołączyć metryczkę na odwrocie pracy:
 Dla dzieci biorących udział z ramienia przedszkola/placówki edukacyjnej lub innej
instytucji: imię i nazwisko oraz wiek dziecka, imię i nazwisko rodzica/prawnego
opiekuna/nauczyciela/koordynatora pomagającego w przygotowaniu do konkursu, adres
do korespondencji zwrotnej, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu.
 Dla dzieci biorących udział poza przedszkolem, indywidualnie z rodzicem lub
nauczycielem: imię i nazwisko oraz wiek dziecka, nazwa przedszkola i grupy, imię
i nazwisko nauczyciela przygotowującego dziecko do konkursu, adres do
korespondencji zwrotnej, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu.
8. Zgłoszenie na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac wraz
z nazwiskiem autora (i nazwą miejscowości lub placówki autora pracy) na stronie
internetowej Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pruchniku oraz umieszczenie ich na
wystawie w tym przedszkolu, a także na publikację zdjęć prac wraz z nazwiskiem autora
(i nazwą miejscowości lub placówki autora pracy) na stronie grupy „Welcome to English!
Ogólnopolski konkurs plastyczny” na portalu społecznościowym Facebook.
9. Organizator będzie brać pod uwagę zgodność z tematem oraz zaangażowanie dzieci
w przygotowanie pracy konkursowej.
10. Prace konkursowe należy dostarczyć do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pruchniku
najpóźniej do 25 lipca 2022 r. (poniedziałek).
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 lipca 2022 r. (niedziela). Konkurs rozstrzygany będzie
w dwóch kategoriach wiekowych:
 Dzieci młodsze: od 3 do 5 lat (rocznikowo 2017 – 2019 i młodsze)
 Dzieci starsze: od 6 do 7 lat (rocznikowo 2015 – 2016)

12. Organizator przewidział nagrody rzeczowe dla dzieci za zajęcie I, II i III miejsca oraz
wyróżnienia w obu kategoriach, a także pamiątkowe dyplomy i upominki w formie
elektronicznej do pobrania na grupie konkursowej na portalu Facebook dla wszystkich
uczestników konkursu.

POWODZENIA!!!

