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Regulamin konkursu:
	Organizatorem konkursu jest Przedszkole Niepubliczne Nr 6 „Słoneczko”                   w Nakle nad Notecią oraz Poczta Polska SA, reprezentowana przez Urząd Pocztowy w Nakle nad Notecią.
 

Konkurs rozpoczyna się 20.09.2017 r. i trwać będzie do 10.10.2017 r.
 
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym 3 - 6 lat i rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4- latki oraz 5-6- latki.
 
Wszystkie prace powinny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę przedszkola, nazwisko wychowawcy/opiekuna, pod którego kierunkiem praca powstała.
 
Pracę należy wykonać w formie dowolnej, maksymalna wielkość- 50 cm, technika dowolna.
 
Praca musi być zaopatrzona w metryczkę ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego (wzór poniżej). Bardzo prosimy o wypełnienie metryczki literami drukowanymi lub komputerowo. Prace niezaopatrzone w metryczkę nie wezmą udziału                      w konkursie.

Prace należy składać do 10.10.2017 r. włącznie, w biurze przedszkola:

Przedszkole Niepubliczne Nr 6 „Słoneczko”
ul. Sądowa 14
89-100 Nakło nad Notecią



Dodatkowe informacje:
	Prace oceniane będą pod względem: pomysłowości wykonania, zgodności                z tematem, wieku uczestnika oraz różnorodności użytych materiałów.
 

Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa, w skład której wchodzi: Dyrekcja Przedszkola, Naczelnik Urzędu Pocztowego, koordynator konkursu.
 
Organizator konkursu przewiduje trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz nagrody wyróżnienia. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody oraz dyplomy, a każde dziecko upominkowy dyplom. Placówka biorąca udział w konkursie otrzyma podziękowanie.

	Każda placówka przedszkolna może wystawić maksymalnie po trzy prace                z każdej kategorii wiekowej.
 

Ogłoszenie wyników nastąpi 18.10.2017 r.
 
	Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Niepublicznego Przedszkola Nr 6 „Słoneczko” oraz na Facebooku.

	Nagrodzone prace zostaną wywieszone w placówce Nakielskiego Urzędu Pocztowego przy ul. Pocztowej 9 w Nakle nad Notecią.
 
	Organizator nie przewiduje zwrotu prac. Nadesłane prace stają się własnością organizatora konkursu.
 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem przez uczestnika konkursu wszystkich warunków regulaminu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny do koordynatora konkursu: mgr Kingi Handzlik- 601-831-966.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie :-)
 Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………..
Wiek…………………………………………………………………………………
Tytuł pracy……………………………………………………………………….
Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca
…………………………………………………………………………………
Nazwa i adres placówki
……………………………………………………………………………… …
..................................................................................................................
....................................................................................................................
Numer telefonu do placówki…………………………………………………..
 Adres mailowy placówki……………………………………………................




Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby konkursu plastycznego pt. „Listonosz- Superbohater”, wywieszenie jego pracy z podaniem imienia i nazwiska w Urzędzie Pocztowym w Nakle nad Notecią, opublikowanie jego danych osobowych na stronie internetowej, Facebooku przedszkolnym oraz w gazecie lokalnej.



………………………………………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
 



