Z okazji ŚWIATOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA
SKLEP „MISIAK” ogłasza I KONKURS PLASTYCZNY
pod hasłem „MÓJ MISIAK”

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wizerunek
misia podobnego do misia z logo sklepu- jak wyżej. Technika wykonania pracy dowolna (
rysowanie,malowanie, wyklejanie,wydzieranie itp.) Kolorystyka podobna do powyższej.
Format pracy – blok A4. / kontury misia mogą być wydrukowane
REGULAMIN
ORGANIZATOR:
Firma P.W.”MISIAK”Justyna Porzucek z siedzibą w Brzeziny, ul.Chęcińska 176a, 26-026
Morawica, w ramach realizacji projektu „ społeczna odpowiedzialność biznesu”
UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs jest skierowany do dzieci z grup przedszkolnych i klas „0” Miasta i gminy Morawica
WARUNKI KONKURSU:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie prac przez ok.50% dzieci z danej grupy
przedszkolnej lub „0” na zajęciach z opiekunem lub samodzielnie w domu.
NAGRODY I OCENA:
1.Główna nagroda – to miś pluszowy – jeden dla każdej grupy przedszkolnej lub „0”, którym dzieci
będą mogły się zaopiekować a dodatkowo książeczka ”Przygody MISIAKA” z czystymi stronamiTo dzieci będą mogły same stworzyć historię misia zabierając go do domu wraz z książeczką –
szczegółowe informacje będą podane po zakończeniu konkursu w oddzielnym regulaminie.
2.Przewidziane upominki dla wszystkich uczestników konkursu.
3.Dodatkowo wyróżnione zostaną 3 najładniejsze prace z każdej grupy wiekowej.
Oceniana będzie samodzielność wykonania pracy oraz estetyka i podobieństwo do misia z logo
sklepu.
CELE KONKURSU:
- upowszechnianie przyjaznego wizerunku misia
- chęć zaangażowania dzieci do zaopiekowania się misiem w grupie przedszkolnej
- propagowanie ŚWIATOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
Prace można składać do 15 grudnia 2017r – do Pań nauczycielek poszczególnych grup
lub bezpośrednio do sklepu „MISIAK” Brzeziny, ul.Chęcińska 176a
Praca powinna być dokładnie opisana- imię i nazwisko,wiek, nazwa przedszkola/szkoły,imię i
nazwisko nauczyciela lub opiekuna prowadzącego
UWAGI KOŃCOWE:
Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie możliwość
publikacji prac i wizerunku dzieci na stronie internetowej ,w mediach społecznościowych typu
facebook, instagram oraz w prasie. Prosimy o wypełnienie zgody na wykorzystanie wizerunku
dziecka- dostępne u Pań opiekunek grup. Poniżej dane kontaktowe w przypadku pytań( strona
internetowa – w trakcie realizacji)
WIZERUNEK MISIA DOSTĘPNY NA FACEBOOK-u
PODSTAWA PRAWNA:
1.Ustawa o ochronie danych osobowych( tekst jedn.:Dz.U. z 2002 nr 101,poz 926 ze zm.)
2.Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych( tekst jedn.:Dz.U.z 2006 nr 90,poz.631 ze zm.)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

Pozdrawiam serdecznie
Justyna Porzucek
P.W. " MISIAK"
Brzeziny, ul. Chęcińska 176a
( I piętro lok.16)
kontakt@sklepmisiak.pl
tel.502-537-347
www.sklepmisiak.pl

