Regulamin Konkursu
„Kolorowy strój witaminkowy”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu.
2. W konkursie biorą udział dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1
w Czańcu.
3. Konkurs odbywa się w dniu 15 listopada 2019 roku

Przedmiot i cele konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawszego przebrania( za
warzywo lub owoc) wykonanego według własnego pomysłu oraz prezentacja go
w dniu 15 listopada 2019 roku.
2. Cele konkursu:
• Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecka
• Rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych
• Pogłębianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu dzieła

Warunki udziału
1. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.
2. Zgłoszenie chęci udziału w konkursie do dnia 8 listopada 2019 ( należy wpisać
dziecko na listę umieszczoną na korytarzu przedszkola).
2. Wykonanie przebrania według własnego pomysłu (strój nie może być kupiony
lub wypożyczony)
3. Prezentacja przygotowanego stroju dnia:15 listopada 2019r.

Przebieg konkursu
1. Uczestnicy konkursu wykonują w domu przebranie według własnego pomysłu
z dowolnych materiałów. W pracach może pomagać cała rodzina.
2. W dniu 15 listopada 2019r. uczestnicy konkursu (zgłoszeni wcześniej)
prezentują swój strój.
3.
Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników konkursu Komisja
Konkursowa dokonuje oceny poprzez oddanie głosu na przebranie, które jego
zdaniem zasługuje na nagrodę.

4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 15 listopada
2019 roku.

Kryteria oceny i Komisja konkursowa
1. Przebrania będą oceniane bez podziału na kategorie.
2. Przebrania będą oceniane według następujących kryteriów:
· Pomysłowość
· Estetyka wykonania stroju
· Wkład pracy rodziców i dziecka
3. Komisja Konkursowa oceniając uczestników konkursu przyznawać będzie
nagrody zgodnie z powyższymi kryteriami oceny. Sposób głosowania zależny
będzie od ilości dzieci zgłoszonych do konkursu.
4. Skład Komisji Konkursowej:
• nauczyciele i dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu.

Zasady przyznawania nagród
1. Organizator przewiduje nagrody niespodzianki dla wszystkich dzieci, które
przygotują i zaprezentują strój dnia 15 listopada 2019 roku

Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu
imprezy.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie
www.czaniecprzedszkole1.eu oraz na gazetce przedszkolnej.

