Konkurs techniczny dla dzieci i rodziców
z Przedszkola Niepublicznego Bim-Bam-Bino
w Aleksandrowie Kujawskim
REGULAMIN KONKURSU
pt.: „Ekologiczna lalka w stylu motanki”, organizowanego przez Przedszkole
Niepubliczne Bim-Bam-Bino
1. Tytuł konkursu:
„Ekologiczna lalka”
2. Cel konkursu:
 rozwijanie umiejętności technicznych i plastycznych,
 kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci,
 rozwijanie twórczej wyobraźni,
 kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego,
 integracja i zacieśnienie więzi rodzinnych,
 sposób na alternatywne spędzenie czasu wolnego w rodzinnym gronie.
3. Organizatorzy:
Przedszkola Niepubliczne Bim-Bam-Bino – Agnieszka Ratajczyk.
4. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:
•Do konkursu mogą przystąpić dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych (3,4,5,6-latki)
5. Ramy czasowe trwania konkursu:
•Czas dostarczenia pracy konku 17.11.2021r. – 10.12.2021r.
6. Zakres tematyczny konkursu:
•„Ekologiczna lalka w stylu motanki”,
7. Warunki przystąpienia do konkursu:
-Zadaniem uczestników konkursu (dziecka, rodziców) jest wykonanie szmacianej lalki w
stylu motanki z naturalnych materiałów (skrawki tkaniny ze starych ubrań, słomę, ziarna, nici,
tasiemki itp).
-„Szyjemy” lalkę tylko za pomocą owijania ją nićmi, włóczkami lub tasiemkami.
- wielkość laki może wynosić od 10 cm do 30cm.
W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie, dotąd niepublikowane w Internecie,
nienagradzane w innych konkursach.
• Do konkursu zgłaszane są prace:
- wykonane wspólnie z rodzicem.
- 1lalka -1dziecko
• Każde zgłoszona do konkursu praca powinno zawierać informacje: imię i nazwisko, grupę
przedszkolną.
8. Zasady oceny prac:
Komisja Konkursowa przy swojej ocenie, weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność tematyki zdjęć z hasłem przewodnim konkursu i regulaminem,
b) pomysłowość.
Prace zbiorowe lub nieregulaminowe nie będą brały udziału w konkursie.
Skład Komisji Konkursowej: Nauczyciele Przedszkola Niepublicznego Bim-Bam-Bino.
9. Zasady wynagradzania: Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Przyznanie nagród zostanie potwierdzone dyplomem.
Fundatorem nagród jest Przedszkole Niepubliczne Bim Bam Bino
Postanowienia końcowe:
• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola
Niepublicznego Bim-Bam-Bino.
• Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatorów.
 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: zmiany
lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.

