Regulamin konkursu: „MUZYCZNE ANIOŁY”
1. Cele konkursu:
- zachowanie tradycji bożonarodzeniowych;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych;
- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz
tradycji
kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia;
- rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi;
- popularyzowanie twórczości dziecięcej;
- kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej;
-prezentacja anioła jako elementu tradycji Świąt Bożego Narodzenia

2.Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola
nr 45 Zielony Zakątek w Poznaniu.

3. Zasady uczestnictwa:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej– anioła wraz
z dowolnym instrumentem muzycznym. Praca może przedstawiać jednego
anioła, jak również grupę muzykujących aniołów. Zachęcamy do
pomysłowości.
Prace można wykonać w formie płaskiej- format a4 lub w wersji przestrzennej,
dowolną techniką.
Uczestnik może złożyć jedną pracę plastyczną podpisaną jego imieniem i
nazwiskiem z podaniem grupy, do której uczęszcza.
Prace prosimy dostarczyć do wychowawców grup.

4.Termin składania prac: do 28.11.2022 r.

5.Głosowanie:
Skład jury konkursowego stanowi społeczność przedszkolna - dzieci, rodzice
oraz pracownicy Przedszkola nr 45 Zielony Zakątek w Poznaniu.
Prace wraz z ich numerami wystawione zostaną w ogródku przedszkolnym pod
wiatą. Dzieci wraz z rodzicami będą mogły zagłosować na trzy prace
konkursowe, wrzucając karty do głosowania do urny umieszczonej w
przedsionku przedszkola.
Termin głosowania: 29.11.-01.12.2022 r.

6.Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 06.12.2022 r. na tablicy informacyjnej oraz
będą zamieszczone na stronie internetowej przedszkola: www.p45-poznan.pl.
Prace zgłoszone do konkursu ozdobią przedszkolną szatnię. Dla laureatów
konkursu przewidziane są nagrody i dyplomy.

7.Postanowienia końcowe: Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje
postanowienia powyższego Regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki
będą dostępne w szatni przedszkolnej oraz przesłane do Uczestników drogą e mail.
Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na
organizatorów oraz prezentację prac na stronie internetowej przedszkola.

8. Organizator konkursu: Przedszkole Nr 45 Zielony Zakątek w Poznaniu

9. Opiekunowie konkursu: Natalia Ladek, Monika Siczek

