Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie
zaprasza dzieci i ich rodziny do udziału w konkursie konstrukcyjno - fotograficznym
pt. „DOMOWE KONSTRUOWANIE – WSPÓLNE CZASU SPĘDZANIE”

Celem konkursu jest :
- promowanie szeroko rozumianego konstruowania
- rozwijanie twórczości i pomysłowości
- integracja rodziny podczas tworzenia wspólnego dzieła
Regulamin:
1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie
2. W konkursie mogą brać zespoły rodzinne.
3. Konkurs trwa od 15.11.21r. do 30.11.2021r.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie konstrukcji przestrzennej przy wykorzystaniu
różnych klocków, darów przyrody, przedmiotów z odzysku, itp.
5. Temat: „Domowe konstruowanie …” może być interpretowany na tyle dowolnie, na ile pozwala
wyobraźnia.
6. Każda osoba/zespół rodzinny może przesłać 3 zdjęcia, z różnej perspektywy, tej samej pracy.
7. Fotografie należy wysłać na adres: konkurs.pmnr4@op.pl
8. Praca konkursowa powinna zawierać tytuł konstrukcji, imię, nazwisko i wiek dziecka oraz nazwę
grupy.
9. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być pracą wykonaną przy widocznym współudziale
dziecka.
10. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
11. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, staranność wykonania, estetyka pracy oraz zgodność z
tematem.
12. Ostateczny termin nadsyłania fotografii upływa 30.11.2021r.
13. Zdjęcia prac dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.
14. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Jury ma prawo do innego
podziału nagród w zależności od ilości prac konkursowych.
15. Organizator poinformuje o terminie uroczystego ogłoszenia wyników konkursu.
16. Organizator konkursu Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie
zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. Wszelkie spory rozstrzyga
organizator. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu.
17. Złożenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na
publikację i przetwarzanie danych osobowych dziecka i opiekuna na w/w potrzeby konkursu oraz
zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika na stronach internetowych i innych publikacjach
(Dz. U. Nr 133 poz. 883).
18. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Anna Sankowska, Edyta Czerska
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy owocnej pracy, wielu niepowtarzalnych oraz
kreatywnych pomysłów.
POWODZENIA

OŚWIADCZENIE
Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie

Niniejszym oświadczam, że


zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego
warunki;



………………………………………….. jest autorem nadesłanych fotografii;



nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;



uzyskaliśmy zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz
zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach
promocyjno – reklamowych



wyrażam

zgodę

na

przetworzenie

danych

osobowych

mojej

córki/syna…………………………………………………………….. na potrzeby konkursu zgodnie z Zgodnie z
definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2016r. poz. 922 t.j).

………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………….
Czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego

