Regulamin konkursu plastycznego dla grup przedszkolnych „Przygody Bałwanka Jakuba i Elfa
Kwadracika”
I.
II.

Organizatorem konkursu jest „Społem” Oława sp. z o.o.
Celem konkursu jest:
• budzenie zainteresowań czytelniczych dzieci,
• rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci,
• rozwijanie więzi grupowych i współpracy w grupie rówieśniczej.

III.

Zadaniem uczestników konkursu (grupy przedszkolnej) jest wykonanie książeczki
obrazkowej, w której pojawi się postać Bałwanka Jakuba i Elfa Kwadracika.

IV.

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu:
a) Konkurs adresowany jest do grup przedszkolnych (3-letnich, 4-letnich, 5-letnich)
Oławskich przedszkoli.
b) Każda grupa przedszkolna może dostarczyć lub nadesłać na konkurs 1 pracę.
c) Praca musi mieć postać książki, czyli powinna posiadać okładkę, stronę tytułową.
Składać się z co najmniej 5-6 stron. Książka powinna zawierać część tekstową, oraz zbiór
obrazków.
d) Książka może być wykonana dowolną techniką plastyczną przez dzieci.
e) Format pracy nie może być większy niż A3.
f) Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca
nienagradzana w innych konkursach i niepublikowana wcześniej.
g) Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą dopisek : Konkurs
plastyczny „Przygody Bałwanka Jakuba i Elfa Kwadracika”, imię i nazwisko opiekuna
grupy, ilość dzieci w danej grupie, nazwa grupy, kategoria wiekowa grupy i adres
przedszkola, nr telefonu, ewentualnie adres e-mail opiekuna grupy.

V.

Prace należy dostarczyć osobiście od 2 listopada do 1 grudnia 2021 roku do biura
„Społem” Oława Sp. z o.o. przy ul. Brzeskiej 19 w Oławie, pokój nr. 13, z dopiskiem:
„PRZYGODY Bałwanka Jakuba i Elfa Kwadracika”. Do zgłaszanej na konkurs pracy należy
załączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia, dostępną na stronie internetowej
www.społem.olawa.pl

VI.

Powołane przez organizatora jury wyłoni zwycięzców. 3 nagrody rzeczowe dla każdej
grupy wiekowej, które wykonają najciekawsze prace.

Grupa 3-letnia: I miejsce, II miejsce, III miejsce
Grupa 4-letnia: I miejsce, II miejsce, III miejsce
Grupa 5-letnia: I miejsce, II miejsce, III miejsce
VII.

O wynikach konkursu i dacie oficjalnego wręczenia nagród opiekunowie grup
przedszkolnych zostaną powiadomieni br. telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Informacja ta będzie również umieszczona na stronie www.spolem.olawa.pl oraz
facebook’u Społem Oława.

VIII.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych opiekuna grupy przedszkolnej:

• Administratorem danych osobowych jest „Społem” Oława sp. z o.o.
• Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji
konkursu „Przygody Bałwanka Jakuba i Elfa Kwadracika”.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie
• Dane będą przetwarzane przez okres trwania przygotowań i realizacji konkursu, a po
jego zakończeniu będą archiwizowane przez okres przewidziany przepisami prawa –
jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w SBP i nie będą udostępniane
innym odbiorcom, a przetwarzane jedynie w celu określonym powyżej.
• Uczestnicy konkursu „Przygody Bałwanka Jakuba i Elfa Kwadracika” mają prawo do
żądania od „Społem Oława” Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania.

