
SENIORZE ZABDAJ O SWOJE ZDROWIE 

I. Organizator konkursu: TVP3 OPOLE 
II. Cele konkursu:
przedszkolaki namawiają seniorów do 
- zdrowego trybu życia 
- do szczepień profilaktycznych 
- kontrolnych wizyt u lekarza 

III. Warunki uczestnictwa:
 

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z przedszkoli w wieku 3-6 lat  w województwie opolskim. 
2. Ilość prac: 2 prace na jedną grupę przedszkolną 
3. Technika wykonania prac: płaska, rysunek ( technika – kredki , farby , akwarele , pastele ) 
4. Format prac A4 
5. Każda praca powinna zwierać metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres placówki, numer telefonu i e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.
7. Zgłaszane prace przechodzą na własność organizatora i zostaną wyeksponowane w mediach społecznościowych TVP3 Opole oraz na antenie TVP3 Opole 
8. Liczy się samodzielność wykonania pracy. Prace wykonane z pomocą osoby dorosłej nie zostaną zakwalifikowane.

IV. Terminy:

1. Termin składania prac od 15.01.2022 – 15.02.2022 r. 
2. O wynikach poinformujemy laureatów do 28.02.2022 r.
Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane w mediach społecznościowych TVP3 Opole oraz na antenie TVP3 Opole 

 V. Ocena i nagrody

1. Ocenie będą podlegać:
- pomysłowość w ujęciu tematu,
- walory artystyczne,
- kreatywność autora, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych,
- estetyka wykonania.

2. Prace zostaną ocenione przez niezależne jury, które wyłoni  3 zwycięzców . Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Dla grupy przed-
szkolnej laureata jest również przewidziany udział w programie O!Polskie o poranku , gdzie cała grupa będzie mogła zapromować  muzyczny występ artystyczny  do 3 minut. 

3. Nagrody i dyplomy dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą lub dostarczone osobiście przez przedstawiciela TVP3 Opole

Prace należy dostarczyć w zaklejonej kopercie na adres:
Telewizja Polska S.A oddział w Opolu , ul. Szpitalna 1 , 45-010 Opole 
 z dopiskiem na kopercie ,,Seniorze zadbaj o swoje zdrowie ” 
 
    • Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
    • Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
    • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji nagrodzonych prac w celu promocji konkursu, placówki, bez jakichkolwiek roszczeń autorów prac.

Nadesłane prace na konkurs są równoznaczne z akceptacją regulaminu, oraz zgodą na publikację danych osobowych dzieci.
 
    • Koordynatorzy konkursu: Anna Domańska , Magdalena Kwaśnicka  
 
Wszelkie informacje i pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail:
anna.domanska@tvp.pl , oraz tel. 605 605 831 
 
Załącznik:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  TVP3 Opole danych osobowych mojego dziecka: ....................................................... (imię i nazwisko dziecka)
na potrzeby konkursu plastycznego „ SENIORZE ZABDAJ O SWOJE ZDROWIE " oraz na publikację jego pracy plastycznej na mediach społecznościowych 
TVP3 Opole oraz na antenie TVP3 Opole.
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