ORGANIZATORZY KONKURSU:
Centrum Rozwoju i Profilaktyki NaPojutrze
CELE KONKURSU:
 doskonalenie umiejętności społecznych dzieci
 zachęcenie do udzielania komunikatów zawierających skuteczną pochwałę
 inspirowanie do doceniania swoich zdolności, umiejętności i postawy oraz docenianie
ich u innych
 aktywowanie do twórczej pracy oraz doskonalenie umiejętności manualnych
ZASADY UCZESTNICTWA:
Uczestnicy: dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych z klas I, II, III.
Tematyka: zaprojektowanie naklejki, składającej się z obrazu graficznego oraz krótkiego
pisemnego komunikatu spójnego z grafika, które będą opisywały dowód uznania, aprobaty za
postawę, wiedzę lub umiejętności warte pochwały.

Format: nie większy niż 50 cm x 70 cm
Technika: dowolne techniki plastyczne prócz materiałów sypkich typu kasza itp.
Ilość prac: dowolna
Opisanie pracy: każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie: imię i nazwisko
uczestnika, wiek i klasa,; imię i nazwisko nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, rodzica pod
którego kierunkiem została wykonana praca, nazwa i adres szkoły, placówki, ośrodka,(telefon,
e-mail).
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
- dzieci przedszkole
- dzieci szkolne
Prace będą oceniona pod względem estetyki wykonania, twórczego pomysłu na grafikę oraz
za merytoryczne sformułowanie krótkiego komunikatu zawierającego pochwałę.
termin nadsyłania prac: do 1.02.2015
NA ADRES:
Centrum Rozwoju i Profilaktyki NaPojutrze
ul. Sikorskiego 25/8
34-400 Nowy Targ
z dopiskiem : EDUKLEJKA
O wynikach konkursu, opiekunowie i placówki zostaną powiadomieni drogą e-mailową a
nazwiska laureatów zostaną ogłoszone 15 lutego b.r. na stronie Internetowej Konkursu
www.edukeljki.pl oraz profilu projektu na FB.
Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w dwóch kategoriach
wiekowych. Nagrodami będę farby witrażowe do malowania na szkle. Dla pozostałych osób
dyplom uczestnictwa.

Wyróżnieniem będzie także przygotowana przez grafika do druku i wydana przez Centrum
Rozwoju i Profilaktyki NaPojutrze eduklejka zgodnie z pomysłem projektu, który zostanie
nagrodzony I miejscem. Wygrana naklejka zostanie dołączona do nowego wydania naklejek
motywacyjnych – edukejki.pl
eduklejki.pl
Przewidujemy dla tych nauczycieli, wychowawców rodziców których podopieczny zdobył I
miejsce zestaw 5 sztuk naklejek motywacyjnych eduklejki maks.
Jury:
Paulina Kędzior- projektantka eduklejek
Edyta Ligas- pedagog, socjoterapeutka
Filip Przechrzta - pedagog.
UWAGI KOŃCOWE
-nie dopuszcza się prac zbiorowych
- konkurs ma zasięg ogólnopolski
- udział w konkursie jest bezpłatny
-koszty przesłania i doręczenia prac pokrywa nadawca
-prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów
-dostarczenie prac organizatorowi jest równoznaczne ze zrzeczeniem oraz przeniesieniem
wszystkich praw autorskich na rzecz organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do
publikowania nadsyłanych prac w TV, Internecie, publikowania w prasie, publikowania w
katalogach i biuletynach oraz na innych nośnikach danych bez uiszczania autorom
honorariów.
-nadesłane prace nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność organizatora
Pytania w sprawie konkursu proszę kierować na eduklejki@napojutrze.pl

