Regulamin konkursu fotograficznego
„Cudaki – warzywniaki”
dla przedszkolaków oraz ich rodziców
Cel i tematyka konkursu
Wewnątrz przedszkolny konkurs związany jest z programem Przedszkole Promujące Zdrowie
Ma on na celu upowszechnianie i zachęcenie przedszkolaków oraz ich opiekunów do wspólnego
spędzania wolnego czasu, którego efektem będzie propagowanie zdrowego odżywiania wśród
dorosłych i dzieci.
Zasady konkursu
1. Uczestnikiem konkursu może być dziecko uczęszczające do naszego przedszkola wraz ze
swoimi rodzicami
2. Przedmiotem fotografii musi być,,warzywny cudak’’ wykonany w ciekawy i atrakcyjny
sposób z wykorzystaniem zdrowych produktów
3. Na zdjęciu oprócz cudaka ‐ warzywniaka powinni znajdować się jej wykonawcy

4. Termin składania prac do 23.05.2022 r.
3. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie fotografie autorskie.
4. Przekazanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym
regulaminie.

Zasady uczestnictwa
1. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu 1 zdjęcie, na którym oprócz cudaka ‐ warzywniaka
powinni znajdować się jej twórcy.
2. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki kolorowej na papierze fotograficznym, w
formacie 20 x 30, naklejone na biały brystol formatu A3, z załączoną z tyłu metryczką z
imieniem i nazwiskiem autorów, tytułem zdjęcia np. „pomidorowy ludek”, „żobo‐kaczka”

3. Prace składamy u nauczycielek grup

4. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni podczas Festynu Rodzinnego
5. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z
przekazaniem wszelkich praw autorskich na rzecz organizatora

6. Prace konkursowe będziemy mogli podziwiać na wystawie zorganizowanej podczas Festynu
Rodzinnego w przedszkolu oraz stronie internetowej przedszkola

6. Oceny prac dokona komisja w składzie:
Katarzyna Figiela – dyrektor PP Nr3
Gizela Sapok – nauczyciel
Iwona Cimek – dyrektor GOK w Gogolinie
Ewa Wiora ‐ dyrektor GBP w Gogolinie
Szymon Hajdasz – Wydział Rozwoju i Promocji UM w Gogolinie

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
,, Cudaki – warzywniaki ’’
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………….
Wiek……………………………. Grupa………………………………….
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna ………………………………………………………………………………………………………

