IV Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny
„MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”
organizowany przez

Przedszkole w Syryni
w związku z:

„Światowym Dniem
Pluszowego Misia”

Syrynia 2009

25 listopada obchodzony jest
„Światowy Dzień Pluszowego Misia”.
W związku z tym, Przedszkole w Syryni ogłasza konkurs
plastyczny pod hasłem
„MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”
Regulamin
III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
„MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole w Syryni
2. Cele konkursu:
 rozwijanie kreatywności i dziecięcych talentów
 promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy
plastycznej.
4. Termin nadsyłania prac: 27. 11. 2009 na adres:
Przedszkole
ul. Krzyżowa 2a
44-361 Syrynia
woj. śląskie
tel: (32)4517126 ; e-mail: przedszkolesyrynia@vp.pl
5. Udział w konkursie może wziąć każdy przedszkolak
6. Placówka biorąca udział w konkursie może nadesłać maksymalnie
5 prac konkursowych
7. Wymogi dotyczące pracy:
 oceniane będą tylko prace indywidualne
 tematyka – wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej
dowolnego „MISIA”
 format dowolny
 technika dowolna
 informacje o autorze – na odwrocie pracy
(imię i nazwisko autora pracy, wiek, nazwa i adres placówki, tel./fax,
imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego)

8. Kryteria wyboru i oceny prac:
Wykonawcy prac zostaną podzieleni na 2 grupy wiekowe:
 dzieci 3 – 4 letnie
 dzieci 5 – 6 letnie
W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane miejsca (I, II, III)
oraz wyróżnienia.
Prace oceniać będzie niezależna komisja powołana przez organizatorów
9. Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie:
 samodzielność wykonania
 pomysłowość
 stopień trudności techniki
 staranność wykonania
10. Nagrody
 w każdej grupie wiekowej za zdobycie miejsca (I, II, III) oraz
wyróżnienia, zostaną przyznane nagrody i dyplomy
 laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie/faxem.
 lista laureatów zostanie zaprezentowana na stronie internetowej
Przedszkola w Syryni www.przedszkolesyrynia.pl
 po odbiór nagród laureaci zostaną zaproszeni do przedszkola
w Syryni
 laureatom, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystym
rozdaniu nagród, Przedszkole zapewnia wysłanie nagrody
pocztą
Prace przechodzą na własność organizatorów konkursu
Wszystkie prace biorące udział w konkursie,
zostaną wyeksponowane w
Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Wodzisławiu Śl., ul. Daszyńskiego 2
koordynatorzy konkursu:
Alicja Niewolska almi0@vp.pl
przedszkolesyrynia@vp.pl
Monika Szymiczek m.plutowska@op.pl

