
Konkurs 

kulinarno-fotograficzny        
                                                     

Zapraszamy                          

dzieci i rodziców                       

do udziału w konkursie 

kulinarno-fotograficznym    

 “Bim Bam Bino radosne 

piernikiem wita wiosnę”. 

Zdjęcia piernikowych wypieków udekorowanych przez 

dzieci wspólnie z rodzicami                                       

prosimy kierować na adres e-mail 

konkursy2018@gmail.com 
 

w treści e-maila prosimy podać                                        

imiona i nazwisko wykonawców, nazwę grupy 

przedszkolnej oraz zgodę na umieszczenie zdjęcia                                       

na stronie internetowej przedszkola. 

Termin nadsyłaniania zdjęć do 25 lutego 2018 r.                   
* regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej przedszkola 



REGULAMIN KONKURSU KULINARNO-FOTOGRAFICZNEGO 

pod hasłem "Bim Bam Bino radosne piernikiem wita wiosnę"                                               

organizowanego przez Przedszkole Niepubliczne Bim Bam Bino w Toruniu. 

1. Hasło konkursu;                                                                                                                  

"Bim Bam Bino radosne piernikiem wita wiosnę" 

2. Cel konkursu;                                                                                                                             

* celem konkursu jest nauka przez zabawę z wykorzystaniem własnej wyobraźni i 

oryginalności pomysłów małych twórców i ich rodziców                                                        

* rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej oraz kształcenie wrażliwości estetycznej   

* zintegrownie środowiska przedszkolnego ze środowiskiem rodzinnym 

3. Organizatorzy konkursu;                                                                                            

Przedszkole Niepubliczne Bim Bam Bino – Joanna Ptak, Kinga Szarecka 

4. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie;                                                                             

* do konkursu mogą przystąpić dzieci 3, 4 , 5, 6-letnie wspólnie ze swoimi rodzicami 

5. Forma dostarczania prac;                                                                                                           

* zdjęcia Państwa wypieków prosimy kierować na adres e-mail    

konkursy2018@gmail.com 

6. Ramy czasowe trwania konkursu;                                                                                             

* czas trwania konkursu od 07.20.2018 r. do 25.02.2018 r.                                                                  

* czas dostarczania prac do 25.02.2018 r.                                                                                 

* od dnia 01.03.2018 r. g.9:00 do 18.03.2018r. g.18:00 będzie można głosować na pracę na 

stronie internetowej przedszkola 

7. Zasady przeprowadzenia konkursu;                                                                                          

* technika wykonania pracy – zdjęcia piernikowych wypieków udekorowanych przez 

dziecko wspólnie z rodzicami                                                                                                                                 

* każda zgłoszona do konkursu praca musi zawierać w treści e-maila następujące informacje 

– imiona i nazwisko wykonawców, nazwę grupy przedszkolnej                                                       

* zgodę uczestnika na zamieszczenie zdjęcia pracy na stronie internetowej przedszkola 

8. Zasady nagradzania;  
* zwycięzcy zostaną wyłonieni w następujacy sposób: 

- w głosowaniu internetowym, w którym decydować będzie ilość oddanych głosów. Przyznane 

zostanie 1,2,3 miejsce. 

- w wyniuku prac komisji złożonej z rodziców dzieci, które nie brały udziału w konkursie. 

Deydować będzie pomysłowość i oryginalość prac.  Przyznane zostanie 1,2,3 miejsce. 

*powyższe sposoby wyboru zwycięzców nie będą zależały od siebie  

* laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, których fundatorem jest Przedszkole Niepubliczne 

Bim Bam Bino w Toruniu  

* przyznanie nagród zostanie potwierdzone dyplomem  

 

9. Postanowienia końcowe;                                                                                                           

* wyniki konkursu zostaną opublikowne na stronie internetowej Przedszkola 

Niepublicznego Bim Bam Bino w Toruniu. 



                                      


