Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola wraz z Rodzicami
do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt.

,, Nasz mały ( przy) domowy zdrowy ogródek witaminowy”
Konkurs fotograficzny dla rodzin – Nasz mały
( przy) domowy zdrowy ogródek witaminowy
Konkurs fotograficzny jest jednym z zadań realizacji projektu związanego z 450 rocznicą
urodzin Anny Wazówny.

REGULAMIN KONKURSU
1. Cele konkursu:
Zachęcenie do wykorzystania darów natury dla zdrowia i urody, mimo licznych akcji i
promocji obserwujemy, że wiele dzieci nadal nieprawidłowo się odżywia a my dorośli
nadużywamy soli lub farmaceutyków a można próbować zastąpić je lub ograniczyć
używając np. ziół
Wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem.
Umożliwienie dzieciom i ich rodzicom udziału w konkursach organizowanych przez
przedszkole.
Wyzwalanie u dzieci aktywności badawczej
Zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego spędzania wolnego czasu.
Rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy pomocy rodziców.
Propagowanie zdrowego stylu życia
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców z Przedszkola Publicznego Nr 2 im.
Marii Konopnickiej w Golubiu – Dobrzyniu.
3. Osoby koordynujące konkurs:
Nauczycielki: Beata Fydryszewska, Agnieszka Zaporowicz, Anna Florek, Iwona
Trejderowska
Termin składania prac do 18 maja 2018r.
4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Konkurs jest adresowany do wszystkich dzieci przedszkolnych.
Na konkurs należy dostarczyć zdjęcia lub zdjęcie przedstawiające (przy) domowy
ogródek witaminowy.
Do zdjęć umieszczonych w kopercie należy dołączyć metryczkę z imieniem i
nazwiskiem autora oraz Rodzica, nazwą grupy do której uczęszcza dziecko oraz
zgodę na przetwarzanie danych dziecka dla potrzeb Konkursu fotograficznego.

Prace składamy u nauczycielek prowadzących grupę, z której jest autor zdjęć,
wraz z kartą zgłoszeniową.
Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie
internetowej i poza placówką.
O wynikach konkursu poinformowani zostaną uczestniczy do
25 maja 2018r. na stronie przedszkolnej: http://pp2gd.pl/
Dla uczestników konkursu przewidziane są upominki
Prace konkursowe będziemy podziwiać na wystawie w holu naszego przedszkola
oraz w galerii na stronie przedszkola.
Zdjęcia zostaną zwrócone po ich prezentacji i na prośbę autora.
Zachęcamy do udziału w rodzinnym konkursie fotograficznym !!!!!!
5. Kryteria oceniania prac:
Punktowane będę zdjęcia lub zdjęcie przedstawiające ( przy)domowy ogródek
witaminowy, do którego zostaną dodane krótkie opisy z informacją, co zostało
w nim zasadzone i w jaki sposób dzieci pielęgnują ogródek. Możecie zamieścić
kilka zdjęć systematycznej pracy. Wasz mini - ogródek może być założony
wewnątrz budynku, a warzywa zasadzone w doniczkach. Zdjęcia nie muszą
przedstawiać wyhodowanych, dojrzałych warzyw ( o tej porze roku byłoby to
dość trudne), możecie zobrazować sam proces przygotowania , siania,
wzrastania. Mile widziane również zdjęcia ogródków zewnętrznych.
Dodatkowe punkty przyznawane będą za zdjęcia prezentujące dziecko w
czasie pracy nad hodowlą roślin i/lub wykonanie potrawy (dania) z
wyhodowaną rośliną (ze szczypiorkiem, ziołami, itp.)

Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia
Konkursu fotograficznego dla rodzin- Nasz mały ( przy) domowy zdrowy
ogródek witaminowy

Prosimy o wpisywanie danych DRUKOWANYMI LITERAMI

L.p

Nazwisko i imię
uczestnika,

Grupa przedszkolna
Wiek

nazwisko i imię /opiekuna:
…………………………………………………………………………………
telefon kontaktowy:
…………………………………………………………………………………

Prosimy o dostarczenie karty zgłoszenia do dnia 18.05. 2018 r

………………………………………..
Imię i nazwisko dziecka

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka dla potrzeb Konkursu
fotograficznego dla rodzin- Nasz mały ( przy ) domowy zdrowy ogródek witaminowy , oraz na
wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w środkach masowego przekazu i na stronie
internetowej Przedszkola Nr 2 im Marii Konopnickiej w Golubiu - Dobrzyniu. Oświadczam, że
nie będę rościć żadnych praw z tytułu publikacji w środkach masowego przekazu, danych
mojego dziecka oraz jego wizerunku.

………………………………………………………………
/ podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego

