
Regulamin rodzinnego konkursu fotograficznego

„Przy rodzinnym stole”

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 104 w Poznaniu. 

2.  Cele konkursu:

- wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie posiłku i nakrywanie

do stołu;

-  rozwijanie  i  doskonalenie zmysłów smaku i zapachu podczas przygotowywania i

smakowania posiłków;

- promowanie aktywności twórczej;

- rozwijanie pomysłowości i wyobraźni dziecięcej;

- projektowanie scenografii;

3. Warunki uczestnictwa:

-  W konkursie  mogą uczestniczyć  dzieci  z  Przedszkola  nr  104 wraz  z  rodzicami  

i rodzeństwem.

- Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę do konkursu.

- Zadanie konkursowe: Dziecko wraz z rodzicami przygotowują  rodzinny obiad lub

deser, nakrywają do stołu i wykonują pamiątkową fotografię.  Zwracamy uwagę na

ubiór oraz scenografię. 

- Prace konkursowe można przesyłać do dnia  06.01.2022 r. na niżej podane adresy

mailowe:

 puchatki_bajlandia@wp.pl

 daria.maciejewskap104@gmail.com

- W treści wiadomości należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy, do

której uczęszcza.

- Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie internetowej przedszkola.

-  Udział  w konkursie  jest  jednoznaczny  z  akceptacją  niniejszego  regulaminu  oraz

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników. 

- Do prac konkursowych należy dołączyć: zgodę na wykorzystanie danych osobowych

(wizerunek) w celach informacyjnych i promocyjnych 

(Wypełniają to osoby trzecie, które  nie  są rodzicami i dziećmi uczęszczającymi do

naszego przedszkola np. ciocie, wujkowie, dziadkowie – których zgody nie mamy –

wypełnia osoba, która będzie na zdjęciu (zał.1). Rodzeństwo, które nie uczęszcza do

naszego przedszkola -  zgodę wypełnia rodzic/prawny opiekun dziecka (zał.2.) 

4. Kryteria oceny:

- ogólne wrażenie artystyczne,

- treść fotografii – dobranie strojów, nakrycie do stołu, scenografia,

- zgodność z tematyką konkursową.



5. Ocena i rozstrzygnięcie konkursu:

-  Komisję  konkursową  powołuje  organizator.  W  jej  skład  wchodzą  nauczyciele

wychowania przedszkolnego zatrudnieni w Przedszkolu nr 104 w Poznaniu.

- Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród za trzy pierwsze miejsca  

oraz  dyplomów  dla  wszystkich  uczestników  nastąpi  w  dniu  13.01.2022  r.  

w Przedszkolu nr 104 w Poznaniu przy ulicy Jesionowej 14. 

-  Wyniki  konkursu  oraz  zdjęcia  prac  konkursowych  będą  umieszczone  na  stronie

internetowej naszego Przedszkola www.bajlandia104.sp79.edu.pl. 

6. Koordynatorzy konkursu: Daria Maciejewska, Julita Kotecka


