
REGULAMIN WIRTUALNEGO KONKURSU 

„EKO MODA” 

DLA DZIECI  Z  PRZEDSZKOLA  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

W  CHOCIANOWIE 

 

Kochani, dnia 22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzieo Ziemi, 

którego głównym celem jest rozwijanie postaw proekologicznych wśród społeczeostwa. 

1. Temat konkursu:  „EKO MODA” 

2. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie 

Osoby odpowiedzialne: M.Kopciowska, H. Urbaniak, N.Sobczyk 

3. Cele konkursu: 

- aktywizowanie twórczej inwencji plastycznej z wykorzystaniem dostępnych materiałów, 

- rozwijanie kreatywności, 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

-  rozwijanie postaw proekologicznych wśród dzieci. 

4. Uczestnicy konkursu: 

- w konkursie mogą brad udział wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola, 

- prezentowane prace wykonywane są przez Uczestników oraz rodziców uczestników konkursu, 

- o pomoc w przygotowaniu dzieci do udziału w konkursie prosimy Rodziców 

5. Zadanie konkursowe: 

Zadaniem konkursowym jest przesłanie zdjęcia drogą elektroniczną- na adres mailowy:                                                                   

m.kopciowska@pi-chocianow.pl  oraz h.urbaniak@pi-chocianow.pl  do dnia 28.04.2020r.  

Każdy uczestnik konkursu może przesład tylko jedno zdjęcie, na którym zaprezentuje swój strój 

wykonany z dostępnych eko materiałów. Do zdjęcia  należy dołączyd metryczkę dziecka (imię, nazwisko, 

grupa). 



6. Organizacja konkursu: 

-  rozstrzygnięcie wirtualnego konkursu „EKO MODA” odbędzie się 30 kwietnia 2020r. 

- każdy Uczestnik konkursu może przesład tylko jedno zdjęcie konkursowe,                                                               

- w skład Komisji konkursowej wchodzą: organizatorzy konkursu: M.Kopciowska, H. Urbaniak, N.Sobczyk 

- na zakooczenie konkursu jury wyda werdykt, przyznane zostaną dyplomy wszystkim uczestnikom 

konkursu, 

- wszystkie konkursowe zdjęcia zostaną umieszczone na stronie Internetowej Przedszkola  z Oddziałami 

Integracyjnymi w Chocianowie. 

7. Kryteria oceny: 

Na ocenę ,,EKO STROJU” mają wpływ następujące elementy: 

- walory artystyczne, 

-wykorzystane materiały, 

- oryginalnośd i atrakcyjnośd prezentowanego pomysłu. 

8. Nagrody: 

- wszyscy Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie, 

- wyniki konkursu i zdjęcia konkursowe zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola, 

- dyplomy w wersji papierowej wraz z upominkiem zostaną przekazane  osobiście 

uczestnikom konkursu po ponownym otwarciu placówek oświatowych. 

9. Postanowienia ogólne: 

- uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora konkursu w Internecie. 

 

  

 

  

 

  


