
Przedszkole nr 49
Zaprasza do wzięcia udziału 

w rodzinnym konkursie fotograficznym: 

„Mandala owocowa”

Mandala - to rysunek na planie koła, technika plastyczna stosowana w pracy zarówno z dziećmi,
jak i dorosłymi. Mandala wywodzi się z tradycji hinduskiej, a jej nazwa oznacza “koło życia, cały
świat, święty krąg”. Koło uważane jest za symbol harmonii i doskonałości. 

Cel konkursu: 

 Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

 Rozwijanie zainteresowań i twórczej aktywności dziecka.

 Zachęcanie do współpracy rodziców.     
Zasady konkursu:
1. Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku od 3-6 lat.
2. Dopuszcza się udział prac wykonywanych wspólnie z rodzicami. 
3. Autor pracy dostarcza organizatorowi we wskazanym terminie fotografie przedstawiającą mandale,
wykonaną z owoców. 
Fotografia powinna zawierać metryczkę umieszczoną na odwrocie fotografii, z następującymi informacjami:
- imię i nazwisko dziecka, wiek, grupa
4. Prace zgodnie  z tematyką konkursu oceniane będą pod względem pomysłowości,  oryginalności,
wkładu pracy i staranności. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 
5. Komisja konkursowa wyłoni laureatów 3 pierwszych miejsc w dwóch kategoriach wiekowych:
- dzieci młodsze: 3-4 latki,
- dzieci starsze: 5-6 latki.
6. Prace należy składać w terminie: od 15.11.2021r.-30.11.2021r.
7. Wręczenie nagród odbędzie się 03.12.2021r. 
Organizatorzy:
Dyrektor Przedszkola nr 49 mgr Beata de Korczak-Leszczyńska,
mgr Katarzyna Sadowska 
mgr Mirela Wyrembska

*Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie
danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r., Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz. 926, z późniejszymi zmianami).

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Przedszkole nr 49 w Zabrzu przy ul. Sportowej 42, reprezentowane przez Panią Dyrektor
mgr Beatę de Korczak-Leszczyńską, tel. 032 271 02 55, strona internetowa: p49.miastozabrze.pl , e-mail: dyrektor@p49.zabrze.pl

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację,
kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Natalią Bugajską w następującej formie:

1) przesyłając wiadomość na adres e-mail: natalia@informatics.jaworzno.pl
2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Przedszkole nr 49, ul. Sportowa 42, 41-800 Zabrze.

Dane będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia konkursu w Przedszkolu nr 49 w Zabrzu.


