
Spacer wiosenną Alejką
Konkurs literacko-ilustratorski

23 marca 2021 

Publiczne Przedszkole nr 15

Wodzisław Śląski

Organizatorki konkursu: 
Monika Breś

Monika Maciuga-Ponkała
 

Publiczne Przedszkole nr 15
ul. Przemysława 20

Wodzisławiu Śląskim
 tel: 32 456 44 21

 



kształtowanie kultury czytelniczej poprzez wprowadzanie młodego autora w świat
książek,
pobudzanie wyobraźni przedszkolaków oraz zachęcanie do podejmowania prób
samodzielnej twórczości literackiej i ilustratorskiej.

Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki 4 - 6 latki, dzieciom mogą
pomagać rodzice (pisząc na komputerze wymyśloną przez dzieci historię,
opowiadanie i robiąc zdjęcie ilustracji). 
Prosimy, aby ilustracje były sfotografowane przy dziennym świetle  - czytelnie.

Tematyka: "Spacer wiosenną alejką"
Opowiadanie i ilustracja prezentująca treść opowiadania
Opowiadanie przesłane w formacie pdf, doc. (Word)
Ilustracja w formacie jpg. (zdjęcie)
Do opowiadania musi być dołączona załącznik nr 1 
Opowiadanie i ilustrację proszę wysyłać na nasz adres mailowy:
pp15@wodzislaw-slaski.pl.

Estetyczne wykonanie pracy
Dbałość o język
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych (4-latki, 5-latki, 6-latki)

Laureaci pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i nagrody w postaci wydruku
książki wszystkich opowiadań
Wszyscy laureaci otrzymają podziękowania za udział w konkursie
Książki zostaną zaprezentowane na naszej stronie internetowej 
Opowiadania i ilustracje stają się własnością Publicznego Przedszkola nr 15 w
Wodzisławiu Śląskim.

REGULAMIN KONKURSU
 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne nr 15 w Wodzisławiu Śląskim.

2. Cele konkursu:

3. Prace należy przesyłać do dnia 23 marca 2021r. 
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 26 marca 2021r. Ogłoszenie 
o wygranych nastąpi tego samego dnia na naszej stronie internetowej oraz
Facebooku. Laureaci pierwszych miejsc zostaną poinformowani drogą mailową i
telefoniczną na placówkę.

4. Uczestnicy konkursu:

5. Sposób realizacji - wymagania:

6. Kryteria oceny:

7. Zasady nagradzania:

 Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie!



Adres przedszkola: 
Telefon kontaktowy:
E-mail przedszkola:

Wiek:

przetwarzanie danych osobowych.

wyłącznego używania i wykorzystania utworów we wszelkiej działalności promocyjnej reklamowej, informacyjnej i usługowej,
utrwalania i zwielokrotniania utworów wszelkimi technikami,
zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu utworów na nośnikach elektronicznych,
publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów reklamowych.
wprowadzania do pamięci komputera j umieszczania w sieci Internet. publicznego wystawiania.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu literacko-ilustratorskiego
„Spacer wiosenną alejką"

…………………………
(miejscowość i data)

 
…………………………….
Pieczęć przedszkola

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU literacko - ilustracyjnego
"Spacer wiosenną Alejką"

 
1. Nazwa przedszkola:

2. Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna pracy:
3. Imię i nazwisko przedszkolaka:

4. Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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) - RODO - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów
związanych z przeprowadzeniem konkursu literacko-ilustracyjnego „Spacer wiosenną alejką". Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą
informacyjną Administratora danych osobowych będącej załącznikiem do niniejszej karty zgłoszeniowej. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y
o tym, że: Administratorem danych osobowych w ramach konkursu „Spacer wiosenną alejką" jest Publiczne Przedszkole nr 15 w Wodzisławiu Śląskim.
Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

5. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść.

6. W załączeniu przekazuję oświadczenia rodziców lub opiekunów dzieci biorących udział w konkursie o wyrażeniu zgody na

7. Z dniem przystąpienia do konkursu, uczestnik zobowiązuje się przenieść na organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne (w
tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby), do pracy
konkursowej dostarczonej organizatorowi wraz z prawem do dokonywania w niej zmian oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i
rozporządzania w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 - zwanej dalej jako Ust. o Pr. Aut.) w szczególności na polu eksploatacji związanym z działalnością
promocyjną, marketingową i reklamową, w tym prawo do:

Podpis nauczyciela – opiekuna pracy:
 
 
Podpis rodzica:

 


