
 KONKURS 

„Mali Ekolodzy organizują pokaz mody” 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu kompletnego stroju/przebrania z elementów 

recyklingowych i przesłaniu zdjęcia dziecka ubranego w wykonany strój. 

Zasady konkursu: 

 Każdy uczestnik może wykonać jedną propozycje ubioru z elementów recyklingowych  

(jedno dziecko – jedna propozycja), następnie należy sfotografować dziecko w wykonanym stroju. 

 W konkursie mogą brać udział tylko własnoręcznie wykonane propozycje, biorąc udział w konkursie 

oświadczacie Państwo, że jesteście autorami nadesłanych zdjęć i wyrażacie zgodę na ich publikację na 

stronie internetowej Przedszkola http://przedszkolejedynka.eu/ 

 Jedno zdjęcie wykonanego stroju należy wysyłać na adres e-mail: konkurs-pokaz-mody-p1@wp.pl,  

w przypadku nadesłania większej ilości zdjęć przez jednego uczestnika – brane pod uwagę będzie tylko 

pierwsze zdjęcie. 

 Każdy e-mail zgłoszeniowy musi zawierać imię, nazwisko i nazwę grupy, do której uczęszcza dziecko. 

 Wysłanie zdjęcia zgłoszeniowego na powyższy adres e-mail oznacza całkowitą akceptację regulaminu 

konkursu i jest dobrowolne. 

 W konkursie mogą brać udział dzieci z naszego Przedszkola wraz z rodzicami. 

Kryteria oceny pracy: 

 Wkład pracy dziecka, 

 Pomysłowość, 

 Zgodność z tematem, 

 Estetyka. 

Cele konkursu: 

 Zwrócenie uwagi na ponowne wykorzystywanie materiałów recyklingowych, 

 Budowanie postaw sprzyjających ekologii, 

 Tworzenie okazji do wspólnych działań dzieci i rodziców. 

Zdjęcia prac należy wysyłać na adres e-mail:   

konkurs-pokaz-mody-p1@wp.pl 

od dnia 23.04.2020r. do 7.05.2020r. 

Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola wraz z imieniem  

i nazwą grupy, do której uczęszcza dziecko. W drodze głosowania powołanego jury zostaną przyznane trzy 

nagrody główne w kategorii wiekowej dzieci młodszych (kategoria obejmuje grupy: Kaczuszki, Jeżyki, Kotki, 

Tygryski) i 3 nagrody główne w kategorii wiekowej dzieci starszych (kategoria obejmuje grupy: Rybki, 

Biedronki, Żabki, Koziołki). Ponadto każde dziecko, które weźmie udział w konkursie otrzyma dyplom 

elektroniczny w podziękowaniu za uczestnictwo i zaangażowanie. 

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 12.05.2020r. na stronie internetowej Przedszkola,  

natomiast wręczenie nagród odbędzie się w późniejszym terminie. 

Organizatorzy konkursu: 

mgr Izabela Dawidowicz oraz mgr Joanna Januchowska 

 

Zapraszamy do udziału!  
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