
KONKURS 
INWENCJI TWÓRCZEJ

„POZDROWIENIA Z DOMU”

ILE JEST W NAS RADOŚCI?! - 
– KTO PRZEŚLE NAJZABAWNIEJSZE I NAJSERDECZNIEJSZE POZDROWIENIA

Kwarantanna  - 2020

Aby pamiętać  o  sobie  nawzajem podczas  „kwarantanny  w  domu”,  włączmy  się  do  konkursu  inwencji
twórczej...  Podzielmy się,  jak  spędzamy ten  czas,  jak  się  bawimy,  co czytamy,  jak  odpoczywamy,  jak
pracujemy tzn. „wykonujemy zadania przesłane przez nauczycieli” … i pomimo odległości będziemy sobie
bliscy...

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR:
Katolicki Zespół Edukacyjny – Przedszkole nr 1 Sióstr Rodziny Maryi w Ostrowcu Św.
ul. Grabowiecka 15.  
Konkurs jest skierowany do wszystkich Dzieci z Przedszkola ( 3 – 6 lat) i Uczniów ( 1 klasa – 8 klasa) 
z Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

II. CELE KONKURSU:
 Stwarzanie okazji do wspólnego i efektywnego spędzania czasu w rodzinie
 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i posługiwania mową niewerbalną i werbalną;
 rozbudzanie u dzieci kreatywnych działań;

III. ZASADY ORGANIZACYJNO – REGULAMINOWE:
 Formy przesłanych prac

 Filmik – max 2 min.
 prezentacja (fotorelacja) – max 15 slajdów

 w  wykonanych  pracach  należy  umieścić  „ujęcia  –  zdjęcia  -  filmiki” ze  wspólnych  zabaw,
wykonywanych zadań, kreatywnego spędzania czasu albo …”nic nie robienia” – czyli spokojnego
odpoczywania wraz z pozdrowieniami z domu.

 Przy  zdjęciach  można  dopisywać  komentarze,  tworzyć  krótkie  wierszyki…im  zabawniejsze
pozdrowienia tym więcej radości.

 do przesłanych prac należy dołączyć metryczkę (zał. Nr 1)
 Przesłane prace zostaną umieszczone na Facebook i stronie internetowej KZE. Wysłanie fotorelacji

jest jednoznaczne ze zgodą umieszczania ich na Facebook i stronie internetowej KZE.
 Trzy prace, które zdobędą największą liczbę „polubień” na naszym FB  zostaną nagrodzone.  
 Nagrody  -  dyplomy  dla  wszystkich  uczestników  zostaną  wysłane  pocztą  elektroniczną  a  dla

zwycięzców dodatkowo niespodzianka po powrocie do placówki.
 Wszelkie pytania można kierować do s. Magdaleny Białorudzkiej i Pani Aleksandry Bidzińskiej na

email: konkursy.kze@gmail.com 

IV. TERMIN I ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
Wykonaną pracę należy nadesłać na e-mail:  konkursy.kze@gmail.com do 10 kwietnia 2020 r. z dopiskiem
Konkurs „Pozdrowienia”.

ŻYCZYMY DUŻO:  radości i                   oraz  dobrej zabawy !!!

                                                   ZAPRASZAMY!!
!
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Zał. Nr 1.

METRYCZKA UCZESTNIKA KONKURSU „Pozdrawiamy”:

Imię i Nazwisko dziecka/ucznia
Klasa/grupa


