DRODZY RODZICE!

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
FOTOGRAFICZNYM

„ …NA KOŃCU ŚWIATA”
KONKURS BĘDZIE TRWAŁ od 23.03.2020r. do 30 .04. 2020 r.

KONKURS FOTOGRAFICZNY
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI I ICH RODZICÓW Z NASZEGO PRZEDSZKOLA DO WZIĘCIA
UDZIAŁU W PRZEDSZKOLNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

„ …NA KOŃCU ŚWIATA”
Każdy Z NAS ma ulubione miejsca wypoczynku, spacerów. Na pewno byliście w urokliwych miejscach , które warte są
uwiecznienia ich w obiektywie aparatu. Zachęcamy Was do udziału w konkursie, by móc zaprezentować bogactwo i
różnorodność piękna : świata zwierząt, roślin, architektury jak np.: kwiaty, ogrody, pałace i zamki, lasy, zalewy, jeziora,
stawy, plaże, zabytki, urokliwe zakątki miast czy wsi…

Organizator : Przedszkole Nr 107 „ Bajkowe Przedszkole

CELE KONKURSU:
•

uświadomienie dzieciom faktu, że fotografie stanowią wspaniałą formę dokumentowania piękna i bogactwa naszego świata; próba uchwycenia i
zatrzymania w obiektywie tego świata;

•

uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającego nas świata;

•

nauka dzieci, że warto każdego dnia dbać o środowisko wokół nas, aby właśnie tymi wspaniałymi miejscami, gdzie dzieci wraz ze swoimi rodzinami
spędzają czas, mogły się cieszyć następne pokolenia.

•

kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej;

•

prezentowanie pomysłowości oraz twórczej wyobraźni dzieci, rodziców;

•

ukazanie, że w naszym kraju oraz na świecie jest ciągle bardzo wiele wspaniałych zakątków i okolic wartych odkrywania.

•

dostarczenie dzieciakom wielu ciekawych informacji na temat ekologii, ochrony środowiska, uwrażliwienie na piękno środowiska naszego świata

REGULAMIN KONKURSU
•

Konkurs przeznaczony jest dla duetów: Rodzic i Dziecko z Przedszkola Nr 107 „ Bajkowe Przedszkole”

•

Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami. Fotografie powinny przedstawiać piękno naszego świata
wykorzystując przy tym kreatywność oraz pomysłowość podczas robienia zdjęć.

•

Każdy uczestnik przesyła drogą mailową - 3 FOTOGRAFIE O WYMIARACH FORMATU A - 4

•
•

Każda praca powinna zawierać informację : tytuł fotografii, imię i nazwisko autora, nazwa grupy do której dziecko uczęszcza.
Prosimy o przesyłanie zdjęć na maila naszego Przedszkola e-mail: p107@edu.um.warszawa.pl do 30 .04. 2020 r.

•

Prace będą oceniane przez jury na podstawie następujących kryteriów: /zgodność pracy z podaną tematyką, inwencja, oryginalność/

•

Wszystkie zebrane prace w zależności od sytuacji : będą prezentowane na stronie internetowej naszego przedszkola, facebook’u, jak również będą
wyeksponowane w holu naszego przedszkola.

•

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni i wyróżnieni.

•

W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

•

Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej, facebook’u.

•

Prace pozostają do dyspozycji organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
•

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie i jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs
zostały wykonane osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.

•

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

•

Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

•

Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z o ochronie
danych osobowych.

Czekamy na Wasze zdjęcia !!!!

Koordynator:
Jadwiga Pęczkowska-Śliwak

