Przedszkole Publiczne Nr 3 w Wadowicach
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach
oraz Wadowickie Centrum Kultury
mają zaszczyt zaprosić dzieci w wieku 3-6 lat
do udziału w konkursie plastycznym:

„Wesołe podróże po Europie - zaproszenie do .....”
Konkurs realizowany jest przy wsparciu Gminy Wadowice
w ramach „Festiwalu Przedszkolaków”
Cele konkursu:
 podnoszenie wśród dzieci świadomości bycia Europejczykiem ,
 propagowanie wielokulturowości i zainteresowania współczesną Europą,
popularyzacja wśród dzieci wiedzy o krajach europejskich,
 wzbudzanie zainteresowania u dzieci różnorodnością kultur, pięknem
krajobrazów, promocja atrakcji turystycznych - inspirowanie do ciągłego
pogłębiania wiedzy
 uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata,
 kształtowanie w uczestnikach poszanowania innych narodów, kultur
i sposobów życia,
 rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci, prezentacja dziecięcej
twórczości plastycznej.
Regulamin konkursu:
 Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym szkół
i przedszkoli Gminy Wadowice.
 Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie przedszkola lub oddziału
przedszkolnego telefoniczne lub osobiste do 17 maja 2017 r. Zgłoszenia
przyjmuje:

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Wadowicach
ul: Lwowska 24
34-100 Wadowice
tel: 338233372

 Tematem konkursu jest wykonanie zaproszenia w formie plakatu do jednego
(wylosowanego podczas zgłoszenia) kraju europejskiego. W momencie

zgłoszenia nastąpi w drodze losowania wybór kraju, którego dotyczyć będzie
praca.
 Plakaty - zaproszenia mogą przedstawiać ciekawe miejsca, atrakcje
turystyczne, mieszkańców, zwyczaje związane z danym krajem, itp.
 Prace powinny łączyć treść z oprawą plastyczną w jedną całość, zachęcającą
do odwiedzenia danego kraju.
 Technika plastyczna oraz format pracy: dowolne.
 Do konkursu zgłaszać można maksymalnie 1 pracę grupową z placówki.
 Opis prac: każdą pracę prosimy czytelnie opisać, uwzględniając:
nazwę i adres placówki, nazwę grupy/przedział wiekowy, imię i nazwisko
opiekuna.
 Termin składania prac: do 26 maja 2017 r.


Prace należy składać w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Wadowicach
ul: Lwowska 24
34-100 Wadowice
z dopiskiem:

Konkurs plastyczny „Wesołe podróże po Europie - zaproszenie do .....”

 Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Jury powołane
przez organizatorów.
 Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność,
widoczny wkład pracy dzieci oraz estetyka i wrażenie ogólne.
 Prace biorące udział w konkursie będą wystawione w Wadowickim Centrum
Kultury w ramach „Festiwalu Przedszkolaków” 3 czerwca 2017 r.
 Po zakończeniu konkursu prace można odebrać w Przedszkolu Publicznym
Nr 3 w Wadowicach do 14 czerwca 2017 r. Po tym terminie prace nieodebrane
przechodzą na własność organizatora.
 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników
i publikację prac.

