
OGŁOSZENIE 
 

Serdecznie zapraszamy  
rodziców i dzieci 

z naszego przedszkola do udziału 
w konkursie fotograficznym  

pt. „Nasi ulubieńcy” 
 

Zachęcamy do udziału w rodzinnym  
konkursie fotograficznym !!! 

Dyrekcja i nauczycielki Przedszkola nr 5 w Sokółce 
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Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i rodziców 
pt. „Nasi ulubieńcy” 

 
Organizator: Przedszkole  nr 5 w Sokółce 
Cele konkursu: 
- wyrabianie opiekuńczego stosunku do zwierząt, 
- promowanie pasji fotograficznych wśród przedszkolaków. 
Uczestnicy: 
W konkursie mogą wziąć udział dzieci wraz z rodzicami ze wszystkich grup przedszkolnych naszego przedszkola. 
Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia dziecka i jego pupila - ulubionego zwierzątka domowego. 
 Na konkurs fotograficzny dzieci wraz z rodzicami wykonują zdjęcia w dowolnym formacie i naklejają na kartkę tak,        

aby wokół zdjęcia powstała ramka (o maksymalnej szerokości 2,5cm). Ilość zdjęć: 1-2 sztuki. 
 Fotografie powinny być opatrzone metryczką z tyłu pracy: imieniem i nazwiskiem dziecka oraz rodzica, nazwą grupy 

oraz tytułem (może zawierać imię zwierzątka). 
 Zdjęcia będą oceniane według następujących kryteriów: 

       -praca na temat 
       -kreatywność 
      -estetyka 

 Prace konkursowe prosimy przekazywać wychowawczyniom grup do 10 marca 2014 roku. 
 Organizatorzy planują przyznanie trzech głównych nagród oraz wyróżnień, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają 

dyplomy za udział. 
 Wszystkie zgłoszone do konkursu prace będziemy podziwiać na wystawie w Przedszkolu nr 5 w Sokółce. 
 Fotografie nie będą zwracane. Przechodzą one na własność przedszkola. Ze  wszystkich prac zgłoszonych do konkursu 

zostanie wykonany album pt. „Nasi ulubieńcy”. 
 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w Przedszkolu nr 5 w Sokółce podczas przekazania darów ze 

zbiórki dla zwierząt ze schroniska w Sokółce dnia 20 marca 2014 roku. 
 Zgłaszając pracę, uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na publikację zdjęć na stronie internetowej przedszkola,             

w gazetce przedszkolnej „Kwiatuszek” oraz w materiałach związanych z konkursem. 
 W razie pytań prosimy o zgłaszanie się  do koordynatorek konkursu: Agnieszki Olechno i Lucyny Śliżewskiej. 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

