Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci z przedszkoli
„Przedszkolaki Bezpieczne Dzieciaki – kolej na pociąg”

§1
Organizator konkursu plastycznego
Organizatorem konkursu
Al. Jerozolimskie 134.

jest

Urząd

Transportu

Kolejowego

w

Warszawie,

§2
Cel konkursu
1. Zachęcenie wychowawców i nauczycieli do czynnego zainteresowania dzieci tematyką
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz na obszarze kolejowym.
2. Nauka poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych
twórców.
§3
Uczestnicy konkursu
Konkurs jest skierowany dla dzieci czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich.
§4
Temat Konkursu.
„Przedszkolaki Bezpieczne Dzieciaki – kolej na pociąg”.
§5
Przedmiot Konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej temat konkursu.
Interpretacja oraz technika wykonania pracy dowolna.
§6
Wymagania techniczne i formalne
1. Każde z przedszkoli może nadesłać tylko jedną pracę.
2. Do prac należy dołączyć metryczkę, która powinna zawierać:
1) tytuł pracy plastycznej,
2) nazwę przedszkola wraz z pełnym adresem, telefonem kontaktowym oraz adresem
e-mail,
3) wiek dzieci,
4) imię i nazwisko opiekunów – telefon kontaktowy
Metryczkę należy wpisać w treści maila.

§7
Ramy czasowe trwania konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.09.2016 r.
2. Termin składania prac upływa z dniem 25.09.2016 r.,
3. Prace w formacie JPG (zdjęcie pracy) należy przesyłać na adres konkurs@utk.gov.pl
z dopiskiem „Konkurs plastyczny – Przedszkolaki Bezpieczne Dzieciaki – kolej na pociąg"
lub przesłać pracę konkursową na adres: Urząd Transportu Kolejowego, Aleje
Jerozolimskie 134, 02-3015 Warszawa.
4. Zwycięskie prace konkursowe zostaną zamieszczone na stronie www.pasazer.info.pl
w zakładce Kampanie > Kolejowe ABC > Konkurs w terminie najpóźniej
do 14 października 2016 r.
§8
Sposób oceny prac
1. Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę:
1) zgodność tematu pracy z tematyką konkursową,
2) wartość artystyczna pracy,
3) kreatywne podejście do tematu,
§9
Zasady nagradzania
1. Spośród nadesłanych prac Zespół Kolejowego ABC wybierze 10 najlepszych.
2. Najlepsze prace otrzymają nagrodę w postaci wizyty zespołu Kolejowego ABC oraz
przeprowadzonej prelekcji. Dodatkowy upominek stanowić będzie wąż spacerowy.

3. Prelekcja może zostać przeprowadzona dla grupy od 25 do 70 dzieci.
4. W każdej zwycięskiej placówce edukacyjnej zostanie przeprowadzona jedna
prelekcja, która będzie trwała około 60 minut (co jest uzależnione od wieku
i aktywności dzieci).
§10
Postanowienia końcowe
1. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu
oraz jego przedstawicieli wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także
z wyrażeniem przez nich zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
każdego uczestnika konkursu w celach związanych z organizacją konkursu.
2. W przypadku wygranej, placówka edukacyjna powinna nadesłać na adres dpp@utk.gov.pl
wypełnione przez rodziców oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na robienie zdjęć
i filmów podczas prelekcji (stanowiące załącznik do regulaminu). W przypadku, gdy
szkoła posiada ww. zgodę rodziców należy ją również nadesłać mailem.
3. W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z Magdaleną Dydyszko,
tel. 784 954 647, e-mail: magdalena.dydyszko@utk.gov.pl lub z Natalią Krapacz,
tel. 783 914 315, e-mail: natalia.krapacz@utk.gov.pl.

