GMINNY KONKURS INTERNETOWY

„W oczekiwaniu na wiosnę”,
Organizator: Gmina Michałowice

REGULAMIN
I. Cele konkursu:
1. Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci podczas przerwy od zajęć przedszkolnych w
dniach 16-27 marca 2020 r.
2. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci.
3. Prezentacja i popularyzacja twórczości dzieci.
4. Odkrywanie młodych talentów.
II.

Zasady przeprowadzenia konkursu:

.
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z przedszkoli na terenie
naszej gminy oraz najmłodszych mieszkańców gminy, którzy uczęszczają do placówek
poza terenem gminy. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach
wiekowych: 3-4 lata oraz 5-6 lat.
2. Uczestnik konkursu ma za zadanie stworzyć w okresie 16-27 marca 4 kreatywne prace
odnoszące się poniższych tematów zadań:





Przygotuj stempelki, a następnie za ich pomocą przygotuj obraz przedstawiający
wiosnę.
Wymyśl ulubione zwierzę leśne, narysuj i wytnij je z pomocą opiekuna, a następnie
pokoloruj najpiękniej jak potrafisz.
Z plasteliny lub ciastoliny stwórz pracę pt. Wiosenny ogród.
Wykonaj z dowolnych materiałów wyklejankę pt. Wiosenne słoneczka.

3. Rodzic/opiekun uczestnika przesyła zdjęcia pracy formacie jpg. na adres
promocja@michalowice.pl, w tytule wpisując imię i nazwisko autora pracy. W emailu
zostaną równocześnie przesłane informacje dotyczące miejsca zamieszkania uczestnika
konkursu, wieku dziecka oraz nazwy przedszkola.
4. Przesłanie pracy na adres promocja@michalowice.pl jest jednoznaczne z
zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody przez
rodzica/opiekuna uczestnika na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych
osobowych dziecka (imienia, nazwiska, wieku dziecka, miejsca zamieszkania i nazwy
przedszkola) oraz publikację jego pracy w celach wynikających z organizacji konkursu.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane
są w Polityce prywatności dostępnej w siedzibie i na stronach www Urzędu Gminy
Michałowice, jako Administratora danych.
5. Praca może być wykonywana przez dziecko i opiekuna.
6. Każdy uczestnik konkursu ma do przesłania 4 prace odnoszące się tematów zadań
wskazanych w rozdz. II pkt.2.

III. Ocena prac konkursowych:
1. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Komisja konkursowa wyłoni 3 najbardziej kreatywnych uczestników zabawy, którzy
prześlą wszystkie 4 parce.
3. W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność,
kompozycja,
różnorodność
stosowanych
technik,
walory
artystyczne
i estetyczne pracy oraz samodzielność wykonania.
4. Zostanie przyznane sześć nagród:
a) 3 nagrody w kategorii - wiek 3-4 lata (I miejsce; II miejsce; III miejsce)
b) 3 nagrody w kategorii - wiek 5-6 lata (I miejsce; II miejsce; III miejsce)
5. Laureaci otrzymują atrakcyjne zestawy gier planszowych. Laureaci o wynikach
konkursu zostaną poinformowani pocztą mailową.
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VI.

Postanowienia końcowe:
Termin nadsyłania prac upływa 30 marca br. o godz. 21:00.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 3 kwietnia 2020 r.
Zwycięskie prace i informacje o ich autorach zostaną zamieszczone na stronie
www.michalowice.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wizerunku, danych osobowych
oraz informacji o uczestnikach w mediach (tj. na stronie internetowej, w portalu
społecznościowym facebook@UGMichalowice oraz w Gminnym Biuletynie
Informacyjnym) w związku z udziałem w konkursie po otrzymaniu zgody opiekuna
prawnego dziecka.
Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w
regulaminie.
Regulamin dostępny jest na stronie www.michalowice.pl
Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin ustala Organizator.
Skład komisji konkursowej:
Pani Małgorzata Pachecka – przewodnicząca
Pani Marta Ostaszewska
Pani Agnieszka Rzewuska
Pani Katarzyna Stygińska
Pan Wawrzyniec Gerlach
Informacje:
Urząd Gminy Michałowice, Referat Promocja i Polityki informacyjnej, al.
Powstańców Warszawy 1, pokój 6, tel. 22 350 91 40

