Regulamin międzyprzedszkolnego konkursu „Happy Easter”
ORGANIZATOR

Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu
Koordynatorami konkursu są Marta Kołodziej i Ejebay Karimova
TERMIN KONKURSU
1. Konkurs odbywa się raz w roku w marcu lub w kwietniu
2. Konkurs ma formę stacjonarną i odbywa się w Zespole Szkół Salezjańskich DON BOSCO we
Wrocławiu przy ulicy Świętokrzyskiej 45-55. W związku z sytuacją pandemiczną w kraju
tegoroczna edycja odbędzie się online.
3. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać droga mailową na adres: m.kolodziej@salez-wroc.pl
do 09.04.2021r. wraz z wypełniona kartą zgłoszeniową oraz skanami zgodami na
przetwarzanie wizerunku dzieci.
4. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez komisje konkursową do dnia 16.04.2021r.
CELE KONKURSU
1. Rozwijanie talentów artystycznych dzieci
2. Promowanie języków obcych wśród przedszkolaków
3. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat świąt Wielkanocych
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Udział w konkursie mogą brać grupy przedszkolne w wieku 3-6 lat (wg kategorii wiekowych).
Jako grupę rozumie się minimum 5 osób.
2. Nauczyciel wraz z dziećmi przygotowuje krótki występ: wierszyk, piosenkę lub scenkę w
wybranym języku (lub językach) obcym.
3. Z każdej placówki udział wziąć mogą maksymalnie 3 grupy przedszkolaków, po jednej w
każdej kategorii wiekowej.
OCENA WYSTĘPÓW
1. Występy oceniać będzie powołana przez organizatora komisja konkursowa.
2. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: 3-4 latki, 5 latki i 6 latki.
KRYTERIA OCENY
1.
2.
3.
4.

Oceniana będzie oryginalność występu.
Estetyka występu – zrozumiałość treści, stroje, atrybuty.
Zgodność występu z tematyką konkursu.
Dodatkowym atutem będzie użycie języka obcego innego niż angielski

NAGRODY
1. Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy za najlepsze występy.
2. Każdy uczestnik dostaje dyplom pamiątkowy.
3. Nauczyciel przygotowujący dzieci dostaje dyplom z podziękowaniami.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku dzieci.

2. Obowiązkiem nauczyciela zgłaszającego jest skompletowanie i przechowywanie oryginału
karty zgłoszenia wraz ze zgodami na przetwarzanie wizerunku dzieci biorących udział w pracy
konkursowej.
3. Prace będą udostępniane na fanpage’u szkoły - https://www.facebook.com/salez2017
Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
ZAŁĄCZNIKI
1. Plakat informacyjny
2. Karta zgłoszenia do między przedszkolnego konkursu językowo-artystycznego
3. Zgoda na przetwarzanie wizerunku

