
„Dziecko w świecie wartości"

Przedszkole nr 66  w Lublinie  oraz  Filia nr 31 Miejskiej  Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego

do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim

CELE KONKURSU
- wykorzystywanie opowiadań do kształtowania postaw społeczno- moralnych u dzieci 
  w  wieku  przedszkolnym,
- inspirowanie nauczycieli do poszukiwania różnorodnych metod wprowadzania dzieci          
  w  świat wartości społeczno- moralnych  dostosowanych do wieku dziecka,
- prezentacja twórczości i  kreatywności nauczycieli wychowania przedszkolnego.

 REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 66 w Lublinie oraz Filia nr 31 Miejskiej  
    Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie .
2. Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z całej Polski. 
    Każdy nauczyciel  może przesłać na konkurs jedno napisane  przez siebie  opowiadanie.
3. Praca nie może być wcześniej publikowana lub nagradzana w innych konkursach.
4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do reprodukowania  i  wykorzystania 
    prac  w formie publikacji na stronie organizatorów oraz podczas zajęć z dziećmi
    bez wypłacania honorariów autorskich. 
5. Nadesłanie prac jest równoczesne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu  
    konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika             
    na potrzeby konkursu.
6. Opowiadanie powinno składać się z maksymalnie z jednej strony znormalizowanego  
    tekstu (czcionka Times New Roman 12 interlinia 1,5 ). Praca musi zostać wysłana 
    w formacie umożliwiającym jej edycję na potrzeby organizatora konkursu.
7. Prace należy nadsyłać do dnia 23 kwietnia 2022r. na adres:  poczta@   p66.lublin.eu            
    lub  ebalaban@p66.lublin.eu  w temacie wpisując  KONKURS.
8. Do pracy  należy dołączyć następujące informacje:
    imię i nazwisko autora opowiadania, dokładny adres placówki wraz z adresem     
    e-mailowym, telefon  kontaktowy, grupę wiekową, dla której przeznaczone jest  
    opowiadanie. 
9. Prace będzie oceniała komisja  powołana przez organizatora według  następujących   
    kryteriów:
- zgodność z tematem, wyrazistość przekazu wartości społeczno-moralnych,
- poprawność stylistyczna i językowa oraz oryginalność ujęcia tematu, 
- poprawność merytoryczna: dostosowanie treści do wieku dziecka,
- wartości wychowawczo-edukacyjne.
10. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 12 maja 2022 r. .
      Organizatorzy przewidują trzy nagrody główne oraz wyróżnienia.
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Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych:    
     www.p66.lublin.eu oraz  blizejprzedszkola.pl 
     Autorzy  nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani o wynikach drogą    
     elektroniczną
11.Nagrody, dyplomy  oraz podziękowania  zostaną wysłane pocztą  ( koszty przesyłki      
     ponoszą  organizatorzy konkursu ).
  
  Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki konkursu:
 Anna Baranowska, Ewa Bałaban , Marzena Dumała , Kinga Hondzel  - tel. 817446313  


