Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
w Sochaczewie
zaprasza do udziału w konkursie

„WSPOMNIENIA Z PRZEDSZKOLA”
Celem konkursu jest:
- rozbudzenie zainteresowań literackich;
- rozwijanie fantazji i kreatywności twórczej dzieci i dorosłych;
- kształtowanie pozytywnego wizerunku Przedszkola.
Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział: dzieci 5, 6- letnie (organizator dopuszcza
pomoc dorosłych w stworzeniu wspomnienia), absolwenci, nauczyciele
i pracownicy przedszkola (aktualni i z lat ubiegłych), studenci, rodzice
i sympatycy przedszkola.
2. Forma - bajka, opowiadanie (możliwość przedstawienia w formie pisemnej,
dźwiękowej lub obrazu/filmu).
3. Jeden autor może przysłać maksymalnie jedną twórczość.
4. Tekst winien stanowić oryginalne dzieło autora, którego inspiracją będzie
tematyka integracji.
5. Przyjmujemy prace wyłącznie dotychczas nie publikowane, nie zgłoszone do
druku, nie nagrodzone i nie wyróżnione w innych konkursach.
6. Każdy dzieło powinno być podpisane: imię i nazwisko autora, adres
zamieszkania wraz z numerem telefonu i adresem e-mail, ewentualnie imię i
nazwisko opiekuna. Prosimy o czytelne wypisanie metryczek (załącznik nr 1).
7. Dzieła (wydruk i płyta CD z zapisanym tekstem, dźwiękiem lub filmem)
należy przesyłać do 31 maja 2017r. na adres:

Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
(pokój nr 9)
ul. 15 Sierpnia 50
96-500 Sochaczew
tel/fax 46 863 09 20
e-mail: przednr4sochaczew@gmail.com
z dopiskiem - Konkurs na wspomnienie
Prace przysłane po terminie nie będą oceniane. Prace wysłane drogą mailową
otrzymają mail zwrotny potwierdzający zgłoszenie.
8. Prace przechodzą na własność organizatora. Udział w konkursie jest
jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych
personalnych w celu popularyzacji konkursu.
9. Zgłoszenie udziału oznacza jednocześnie, że uczestnik konkursu oświadcza, iż
nie narusza on praw osób trzecich (majątkowych i autorskich).
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2017 r. Informacja o wynikach
zostanie opublikowana na stronie www.mp4.sochaczew.pl
11. Zapewniamy dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu.
12. Prace oceniać będzie niezależna komisja powołana przez organizatora.
13. Prace, które nie będą spełniały wymogów niniejszego regulaminu nie będą
oceniane.

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY DO KONKURSU NA
WSPOMNIENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOCHACZEWIE
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………..
2. Adres zamieszkania …………………………………………………
………………………………………………………………………….
3. Numer telefonu ……………………………………………………...
4. Adres e-mail ………………………………………………………...
Oświadczam, że praca zgłoszona na konkurs jest moją własnością
autorską i wyrażam zgodę na jego wykorzystanie przez
Organizatora Konkursu, czyli Miejskiego Przedszkola Nr 4 z
Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie.

……………….

………………….

……………….

miejscowość i data

czytelny podpis autora

czytelny podpis rodziców

