
Zbliżają  się  Święta  Bożego  Narodzenia  –  w  tym  wyjątkowym  czasie
pieczemy  pierniczki,  śpiewamy  piosenki,  ale  też  ozdabiamy  dom  i  choinkę
pięknymi dekoracjami. Aby pokazać kreatywność i zdolności przedszkolaków,
Przedszkole w Bobrowej zaprasza wszystkie dzieci z naszej placówki do udziału
w konkursie na „Wyjątkową ozdobę choinkową”.

REGULAMIN KONKURSU

„Moja wyjątkowa ozdoba choinkowa”

ORGANIZATOR:
Organizatorem  konkursu  pt.  “Moja  wyjątkowa  ozdoba  choinkowa” jest
Przedszkole w Bobrowej.

CELE KONKURSU:
Konkurs ma na celu:

 pobudzenie i rozwijanie wyobraźni, ekspresji plastycznej,
 rozwój umiejętności artystycznych, kształtowanie wrażliwości i estetyki,
 prezentacja twórczości dziecięcej, promocja talentów,
 kształtowanie aktywnej postawy dzieci wobec sztuki i tradycji kulturowej,

związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia,
 wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów świątecznych, 
 rozwijanie umiejętności manualnych dzieci.

UCZESTNICY:
Uczestnikami  konkursu  mogą być dzieci  uczęszczające  do  Przedszkola  w
Bobrowej wraz z rodzicami.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Prace mogą być wykonywane przy pomocy rodziców.
3.  Ozdoba choinkowa może być wykonana w dowolnej  wielkości  i  dowolną
techniką plastyczną. 
4. Rodzaj pracy - praca przestrzenna (praca, którą można powiesić na choince).
5. Praca konkursowa powinna być opatrzona następującymi danymi
- imię i nazwisko dziecka
- wiek autora pracy
- imię i nazwisko wychowawcy grupy



6.  Każdy  uczestnik  może  nadesłać  tylko  jedną  wykonaną  pracę  plastyczno-
techniczną.
7.  Dostarczone  prace  zostaną  wystawione  na  kiermasz  bożonarodzeniowy w
Przedszkolu  w  Bobrowej,  a  zebrane  podczas  niego  pieniądze,  będą
przeznaczone na leczenie Konrada Zawojowskiego – podopiecznego Fundacji
Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”.

TERMIN:
1.Prace powinny być dostarczone do 08.12.2022r.
2.Rozstrzygnięcie konkursu i odbiór nagród nastąpi 12.12.2022r.

KRYTERIA OCENY:
- pomysłowość,
- oryginalność
- walory artystyczne
- zgodność z tematem
- jakość i estetyka wykonania
- samodzielność wykonania pracy.

JURY:
1.Oceny  prac  oraz  wyłonienie  laureatów  dokona  Jury  powołane  przez
Organizatora. 
2.Decyzje Jury są niepodważalne
3.W konkursie zostaną przyznane nagrody w trzech kategoriach:
a) kategoria I – dzieci w wieku 3 i 4 lat
b) kategoria II – dzieci w wieku 4 i 5 lat
c) kategoria III – dzieci w wieku 5 i 6 lat

Podsumowanie końcowe:
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska, a także
wizerunku w mediach – strona internetowa Przedszkola lub lokalna prasa. 

Osoba odpowiedzialne za przygotowanie i realizację konkursu: 
Michalina Sujdak
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