REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU
PLASTYCZNEJ WYOBRAŹNI PRZEDSZKOLAKÓW 2015

„PIĘKNY JEST MÓJ ŚWIAT”
Cele Przeglądu:
• aktywizacja dzieci do twórczych działań plastycznych
• integracja dzieci z różnych przedszkoli poprzez zabawy plastyczne
• nauczycielom – inspiracja do zajęć plastycznych
Zasady udziału w Przeglądzie
1. Przegląd adresowany jest do dzieci 4-6 letnich z przedszkoli miasta Białegostoku
oraz przedszkoli podmiejskich.
2. Przegląd odbędzie się dnia 16 kwietnia 2015 r. o godz. 9.30 w Przedszkolu Samorządowym nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku ul. Kozłowa 25.
3. Aby wziąć udział w Przeglądzie opiekun/nauczyciel powinien dokonać zgłoszenia, wyłącznie pocztą
elektroniczną do dnia 27 marca 2015 r. na adres: grygorowicziwona@gmail.com
4. W zgłoszeniu należy podać:
- imię, nazwisko i wiek dziecka
- nazwę, adres przedszkola
- imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna
- telefon kontaktowy
5. Z jednego przedszkola może wziąć udział max 2 dzieci.
6. W przeglądzie może wziąć udział nie więcej niż 16 uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Zadaniem uczestników Przeglądu jest wykonanie pracy plastycznej w określonym czasie, z dostępnych
materiałów, na terenie Przedszkola Samorządowego nr 55 w Białymstoku.
8. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny. Materiały plastyczne zapewnia organizator Przeglądu.
9. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki, a nauczyciele – podziękowania.
10. Organizatorzy Przeglądu mają prawo dokumentować przebieg Przeglądu, poprzez wykonywanie fotografii i
umieszczanie ich na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego nr 55 w Białymstoku.
11. Uczestnik Przeglądu zobowiązuje się do wyrażenia zgody na opublikowanie jego danych obejmujących imię
i nazwisko dziecka, nazwę przedszkola oraz imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela
12. Nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji oraz promocji Przeglądu.
13. Uczestników Przeglądu obowiązuje obuwie zastępcze.
14. Regulamin Przeglądu dostępny jest na stronie internetowej organizatora Przeglądu, Przedszkola
Samorządowego nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku ps55.bialystok.pl
15. Współorganizatorem Przeglądu jest Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta
Grupa Regionalna Białystok www.freinetbialystok.republika.pl
16. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg Przeglądu są:
Iwona Grygorowicz telefon kontaktowy: 790 771 782
Anna Wójtowicz
Joanna Zamojska

Serdecznie zapraszamy do udziału.

