Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach ogłasza konkurs dla
Przedszkolaków i nauczycieli Przedszkoli pt.: „Poznajmy się”.

Kategoria konkursu:
 Konkurs dla dzieci młodszych w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli Przedszkoli –
konkurs plastyczno-literacki.

Regulamin konkursu pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wojtowicza:

„Przedszkole przyjazne osobom niepełnosprawnym”.
W załączniku przesyłamy ankietę skierowaną do Dyrektorów - prosimy
o wypełnienie jej przez Dyrektora lub wyznaczonego nauczyciela przedszkola
i o dostarczenie wypełnionej ankiety osobiście do osobiście w kancelarii Przedszkola Nr 16
z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. F. Kawy 4 w Mysłowicach lub listownie na adres:
Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi ul. F. Kawy 4, 41-412 Mysłowice
w nieprzekraczalnym terminie – 01.12.2021r.

Regulamin Konkursu Plastyczno-literackiego skierowanego do Przedszkolaków
i nauczycieli Przedszkoli.
Cele konkursu:






Przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych mieszkańcom Mysłowic.
Złamanie barier mentalnych funkcjonujących w kontaktach z osobami
niepełnosprawnymi.
Uwrażliwienie dzieci na problemy osób niepełnosprawnych.
Rozwijanie wyobraźni oraz talentów plastycznych i literackich wśród dzieci.
Zachęcanie dzieci do twórczego spędzania czasu wolnego.

Informacje ogólne:





Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
w Mysłowicach.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich przedszkolaków i nauczycieli, udział w nim jest
bezpłatny.
Preferowane są prace wykonane samodzielnie przez dzieci lub z pomocą nauczyciela.
Praca może być inspirowana dowolnym źródłem dotyczącym niepełnosprawności:
literaturą, filmem, samodzielną obserwacją.

W ramach konkursu należy napisać krótki wiersz i wykonać odnoszącą się do niego ilustracje/
plakat w formacie min.A3.



1.
2.
3.

W Konkursie należy zinterpretować jeden z trzech tematów:
„Sprawni – niepełnosprawni. Niepełnosprawni są wśród nas”
„ My jesteśmy razem – razem możemy więcej ”
„Ja w twoich oczach”

Prace plastyczne i wypełnione ankiety do w/w. konkursów należy składać do dnia
01.12.2021r. osobiście w kancelarii Przedszkola Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.
F.Kawy 4 w Mysłowicach lub listownie na adres: Przedszkole Nr 16 z Oddziałami
Integracyjnymi ul. F. Kawy 4, 41-412 Mysłowice.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas oficjalnego podsumowania
konkursu w dniu 8 grudnia 2021r. o godz.10.00 w Przedszkolu Nr 16 z Oddziałami
Integracyjnymi przy ul. F. Kawy 4 w Mysłowicach.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest Anna Ogrodnik tel. 519 730 033 oraz Natalia Bienic
694 803 218

Informacje dodatkowe:
 Technika wykonania prac jest dowolna.
 Preferowane formy wypowiedzi pisemnych: wiersz.
 W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane
w książkach i czasopismach w Internecie oraz nie nagradzane w innych konkursach
i będące oryginalnymi pracami autora.
 Opis pracy konkursowej: czytelnie /drukowanymi literami/ imię i nazwisko autora,
nazwa
przedszkola, tytuł pracy (ewentualnie komentarz) imię i nazwisko
nauczyciela/rodzica/opiekuna.
 Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność
organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
 Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
 Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 08.12.2021r.
 Nagrody i wyróżnienia wręczone zostaną laureatom podczas imprezy
podsumowującej program „Poznajmy się”.
 Główne nagrody zostaną przyznane autorom trzech prac najwyżej ocenionym przez
jury.
 Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent
pieniężny.
 Praca zdobywcy I miejsca zostanie wykorzystana w następnej edycji programu
„Poznajmy się” na materiałach promujących akcję.
 Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
 Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku





w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie
oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach
działań Urzędu Miasta Mysłowice oraz pozostałych współorganizatorów programu
”Poznajmy się”.
Nadesłanie/dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu,
którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną
uwzględnione.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące
zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach
marketingowych organizatorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Osoby uczestniczące w konkursie
potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora
oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. W przypadku osób
niepełnoletnich
wymagany
jest
podpis
rodziców/opiekuna
prawnego.

