Konkurs plastyczny dla placówek przedszkolnych
i szkolnych prowadzonych przez Fundacje Familijny
Poznań „Familijna Pocztówka z Mojego Regionu”
Fundacja Familijny Poznań zaprasza wszystkie placówki przedszkole i szkolne, dla których
jest organem prowadzącym do udziału w Familijnym konkursie plastycznym.
Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie przez poszczególne placówki pracy
przedstawiającej pocztówkę z regionu Polski w której mieści się dana placówka.
Technika wykonania pracy dowolna plastyczna, płaska. Format pracy A4.
Prace w formie zdjęcia należy przesłać do organizatora konkursu na adres e-mailowy:

dzienffp@familijny.pl do 10.05.2019 roku.
W tytule e-maila proszę wpisać:
„Praca na konkurs Familijna pocztówka z mojego regionu”.
ZASADY KONKURSU „FAMILIJNA POCZTÓWKA Z MOJEGO REGIONU”
I. ORGANIZATOR: Fundacja Familijny Poznań
II. CELE KONKURSU:
- Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
- Rozbudzanie zainteresowań kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi własnego.
regionu oraz zaprezentowanie walorów swojej miejscowości, ciekawych obiektów,
zabytków architektury, zwyczajów, zachęcając do wakacyjnych podróży po Polsce.
- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych,
promowanie młodych talentów.
- Zapoznanie podopiecznych Fundacji z różnymi rejonami Polski w których swoją
działalność prowadzi Fundacja.
III. REGULAMIN KONKURSU
1. Wiek uczestników: 3-14 lat.
2. Format prac: A4.
3. Technika: dowolna.
4. Z jednego przedszkola można nadesłać 1 prace wybraną przez komisje poprzez
wewnętrzny konkurs, który zostanie rozstrzygnięty w danej placówce.
5. Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne.
6. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę wykonaną komputerowo zawierającą:
imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail,
tytuł pracy (nazwa miejscowości, województwo).
8. Termin składania prac upływa: 10.05.2019 r.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.05.2019 r. a ogłoszenie wyników 15.05.2019 r.
9. Kryteria wyboru i oceny prac:
Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:

- Dzieci 3-6-letnie
- Dzieci 7-14-letnie
W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe, za I, II i III miejsce.
Ponadto, wszyscy Laureaci otrzymają upominek za udział w konkursie.
Prace zostaną ocenione przez niezależną komisję powołaną przez organizatora.
Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, walory artystyczne, estetyka.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

