REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA NAJCIEKAWSZĄ ILUSTRACJĘ DO WIERSZY JULIANA TUWIMA
Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji „ LECTURA” z siedzibą w Aleksandrowie
Łódzkim.





Cele konkursu
Upowszechnianie czytelnictwa
Kształtowanie wrażliwości odbioru tekstów literackich
Rozbudzanie kreatywności i zdolności plastycznych dziecka
Wzmocnienie wiary we własne możliwości
Tematyka i forma konkursu

Zadaniem dziecka jest wykonanie pracy plastycznej będącej ilustracją do dowolnego wiersza
J. Tuwima dowolną techniką plastyczną. Format pracy A4.
Każda praca musi być na odwrocie opisana: imię i nazwisko dziecka, wiek, tytuł wiersza, do którego
wykonano pracę, imię i nazwisko osoby koordynującej konkurs w placówce.
Nadesłane prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane i prezentowane na innych
konkursach, a ich nadesłanie równoznaczne jest z potwierdzeniem tego faktu.
Uczestnicząca placówka, przystępując do konkursu oświadcza, że jej podopieczni są autorami
nadesłanych prac oraz że nie naruszają one żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a
także przepisów prawa.
Nadesłanych prac nie zwracamy.
Kryterium oceny
Oryginalność interpretacji proponowanej tematyki.
Walory artystyczne i estetyczne.
Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być dzieci w wieku przedszkolnym (od 3-6 lat).
Warunki uczestnictwa w konkursie
Konkurs jest samofinansujący. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata na rachunek bankowy
organizatorów konkursu wynosząca 9 zł od osoby. Z pozyskanych środków zapewniane są nagrody i
obsługa techniczna konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, co wiąże się ze zwrotem wpłaconych
środków pieniężnych wpłacającym w terminie do 1 miesiąca od daty odwołania konkursu.
Zgłoszenia do konkursu



poprzez email (info@e-lectura.pl)
w formie SMS (883 513 258)
Nagrody

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 oraz 5-6 lat.
Autorzy trzech najlepszych prac w kraju otrzymają nagrody rzeczowe (za I miejsce-hulajnoga, za II i
III- gry planszowe lub książki) i dyplomy laureata. Każde dziecko biorące udział w konkursie otrzyma
dyplom uczestnictwa.
Zadania osoby koordynującej konkurs w przedszkolu




ogłosić konkurs wśród dzieci i ich opiekunów
przyjąć zgłoszenia deklarujących chęć uczestnictwa oraz wpłaty pieniężne
dokonać zgłoszenia przedszkola





dokonać wpłaty na rachunek bankowy organizatorów 23 1050 1461 1000 0092 2642 9992
odesłać prace konkursowe wraz ze zgodami rodziców na udział dziecka w konkursie (wzór
dostępny na naszej stronie) i imienną listą uczestników do Centrum Edukacji „LECTURA”,
ul. Daszyńskiego 22a lok.57, 95-070 Aleksandrów Łódzki
przekazać dzieciom wyniki i zdobyte nagrody

Każda osoba koordynująca konkurs w przedszkolu otrzyma zaświadczenie o byciu jego
współorganizatorem.
Terminarz konkursu





do 18.10.2019 – przesłanie zgłoszenia; dokonanie wpłat na konto organizatora
do 29.11.2019 – przeprowadzenie konkursu w przedszkolach, odesłanie prac plastycznych
na adres organizatora
29.01.2020 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej organizatora
28.02.2020 – dzień wysłania dyplomów oraz nagród do przedszkoli.
Wyniki

Na stronie internetowej (www.e-lectura.pl) będą zamieszczone wyłącznie informacje o pierwszych
trzech miejscach w kraju (imię i nazwisko zwycięzcy, przedszkole, opiekun zwycięzcy).
Postanowienia końcowe
Prace konkursowe będą archiwizowane przez okres 30 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyników. Po tym
terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Biorący udział w konkursie i ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu zgodnie z przepisami RODO
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika danych niezgodnych z prawdą
lub cudzych danych.
Zaleca się, żeby konkursowe prace plastyczne wysyłane były na adres wskazany przez organizatora
listem poleconym. W przypadku, gdy prace nie dotrą do organizatorów, a wysyłający je nie będzie
legitymował się potwierdzeniem wysyłki, wszelkie roszczenia organizator uzna za bezzasadne.
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
Uczestnicząc w konkursie, zgadzasz się na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
KONTAKT Z ORGANIZATOREM: : e-mail: info@e-lectura.pl; tel. 883 513 258
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

