
REGULAMIN KONKURSU 

„Łączymy pokolenia - zabawy dawniej i dziś” 
 

ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim. 

 

CELE KONKURSU 

  identyfikacja z tradycjami rodzinnymi,  

  tworzenie okazji do poznania gier i zabaw z dawnych i współczesnych lat, 

  propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego z najbliższymi, 

  wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności dziecka, 

  wzmocnienie więzi emocjonalnej dziecka z rodziną, 

  integracja i współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym. 

 

TEMATYKA 

Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu przez wybranych członków rodziny (np. rodzeństwo, rodzice, 

dziadkowie) dwóch zabaw: 

 I.  Zabawa współczesna. 

 II. Zabawa z dawnych lat. 
 

UCZESTNICTWO 

W konkursie udział bierze dziecko wraz ze swoją rodziną (np. rodzice, rodzeństwo, dziadkowie). Rodzice pełnią rolę 

moderatorów, kierują aktywnością dziecka, tworzą warunki sprzyjające do przeprowadzenia zabaw. Rolą rodziców 

jest także nagranie filmu z prezentowanej aktywności, zapisanie go i dostarczenie do wychowawcy grupy na nośniku 

pamięci. Udział w konkursie jest dobrowolny. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez przekazanie 

organizatorowi nagranego materiału filmowego.  

 

CZAS TRWANIA 

Termin konkursu:  10.03.2021r. - 23.04.2021r. 

Materiały konkursowe należy składać najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r. (materiały złożone po tym terminie nie będą 

dopuszczone do konkursu). 

 

ZASADY KONKURSU 

Zadaniem konkursowym jest stworzenie filmu składającego się z dwóch zabaw (I. Zabawa współczesna, II. Zabawa  

z dawnych lat). Każde dziecko biorące udział w konkursie posiada własny materiał filmowy. Przy nagrywaniu 

filmów organizator zachęca do korzystania z różnych efektów specjalnych. Długość całego nagrania nie może być 

krótsza niż 5 min., przy czym nie powinna przekroczyć 10 min. 

 

KRYTERIA OCENY 

W ocenie nagrań brane będą pod uwagę: 

 celowość użycia: kostiumów, rekwizytów, scenografii, 

 forma wyrazu artystycznego, 

 gra aktorska, 

 jasność przekazu, tematyka zgodna z założeniami konkursu, 

 zaangażowanie członków rodziny. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

Nagrania konkursowe oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie 

naród odbędzie się 30.04.2021 r. W drodze konkursu wyłonionych zostanie 3 zwycięzców (miejsce I, II, III). 

Organizator przewiduje dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników konkursu. Nagrody dla uczestników 

ufundowane zostaną przez organizatora oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady 

w nagraniu konkursowym. Przystępując do konkursu uczestniczy akceptują niniejszy regulamin. Organizator 

zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji materiałów zgłoszonych do konkursu na: wystawach 

przedszkolnych, stronie internetowej www.zstwierdza.edu.pl, publikacjach promocyjnych i prasowych.  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość modyfikacji regulaminu podczas trwania konkursu. 

Wszelkie nieuregulowane sprawy w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator konkursu. 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy wielu pozytywnych przeżyć. 

Zapraszamy 

 

koordynator konkursu: 

Marta Kaczmarek-Antos 

 

http://www.zstwierdza.edu.pl/

