
Regulamin konkursu plastycznego pt. „Narysuj dla nas Skrzatka”

Organizatorem konkursu plastycznego, wpisującego się w realizację akcji promującej
czytelnictwo „Cały Wrocław czyta”, jest Przedszkole Nr 71 we Wrocławiu.
Konkurs jest przeznaczony dla Dzieci i Rodziców z Przedszkola Nr 71 we Wrocławiu.

1. Cel i tematyka konkursu
-  rozwijanie  wyobraźni  i  pomysłowości  dzieci  oraz  wspieranie  twórczości
dziecięcej, 
- rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci, 
-  kształtowanie  umiejętności  stosowania  i  łączenia  różnorodnych  technik
plastycznych, 
-  propagowanie  idei  czytania  dzieciom  i  organizacji  zajęć  inspirowanych
literaturą poprzez tworzoną postać Skrzatka

2. Warunki uczestnictwa w konkursie
- W konkursie mogą wziąć udział  wyłącznie prace plastyczne wykonane przez
Dzieci i Rodziców z Przedszkola Nr 71 we Wrocławiu.
-  Przedmiotem  konkursu  jest  wykonanie  pracy  plastycznej  w  formacie  A4
przedstawiającej postać Skrzatka.
-  Praca  plastyczna  może  być  wykonana  dowolną  techniką  według  inwencji  i
pomysłowości  dzieci.  Ważne,  aby  postać  Skrzatka  była  bardzo  wyraźna  i
zajmowała możliwie dużą przestrzeń na kartce. Nie rysujemy tła –  wyłącznie
postać.
-  Każda  praca  powinna  być  na  odwrocie  podpisana:  imieniem  i  nazwiskiem
Dziecka i Rodziców oraz nazwą grupy.
-  Każdy  uczestnik  konkursu  (Dziecko  wraz  z  Rodzicami)  może  zgłosić  tylko
jedną pracę do rywalizacji.

3. Organizacja konkursu
- Konkurs plastyczny rozpoczyna się 12.października 2017r. (czwartek) i trwać
będzie do 24.października 2017r. (piątek).
- Prace konkursowe należy składać u wychowawców grupy lub u koordynatorki

konkursu  –  Pani  Iwony  Mnich  (wychowawcy  grupy  VIII  „Biedronki”)  do  dnia

24.października 2017r. włącznie.

- Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzcy  nastąpi w ciągu 7 dni od daty

zakończenia konkursu, czyli nie później niż 31.października 2017.r. (wtorek).



- Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową, która zostanie

wyłoniona w drodze losowania spośród wszystkich nauczycieli przedszkola.

- W skład Komisji Konkursowej wchodzi również Dyrektor oraz Wicedyrektor

Przedszkola Nr 71 we Wrocławiu.

- Komisja Konkursowa składać się będzie z 8 nauczycieli oraz 2 Dyrektorów.

-  Każdy  uczestnik  Komisji  Konkursowej  będzie  oceniał  prace  plastyczne
przyznając wybranym przez siebie od 1 do 5 punktów.

4. Nagrody
-  Każdy  uczestnik  konkursu  otrzyma  dyplom  potwierdzający  udział  w
rywalizacji.
-  Nagrodą  główną  jest  profesjonalny  projekt  graficzny  postaci  Skrzatka
wykonany na podstawie zwycięskiej pracy. 
-  Na  podstawie  tegoż  projektu  zostanie  uszyty prawdziwy  Skrzatek,  który
stanie  się  maskotką  czytelniczej  akcji  propagującej  czytelnictwo na  terenie
Przedszkola Nr 71 we Wrocławiu.

Zapraszamy wszystkie Przedszkolaki i ich Rodziców 

do udziału we wspólnej zabawie plastycznej :)

Narysujcie dla nas Skrzatka!


