
 
 

REGULAMIN KONKURSU  

DLA PRZEDSZKOLI I KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

„NA NAJCIEKAWSZĄ DYNIOWĄ INSTALACJĘ” 

 

1. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni oraz doskonalenie umiejętności 

wyrażania się dzieci przez sztukę poprzez wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych. 

2. W celu potwierdzenia udziału w konkursie, należy do dnia 12.10.2012 r. wysłać wypełnioną kartę 

zgłoszeniową wraz z rysunkiem lub opisem instalacji z dyni na adres mailowy: 

folwark.brodno@gmail.com. W tytule maila prosimy dopisać „Święto Dyni – zgłoszenie”. Wysłanie 

karty zgłoszeniowej jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie treści informacyjnych dotyczących 

oferty Folwarku Bródno. 

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli i szkół podstawowych klas 0-III. Każda placówka może 

zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 prace/instalacje. Konkurs jest konkursem zbiorowym, nie 

indywidualnym. Mogą wziąć w nim udział całe grupy.  

4. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 4 – 9 lat. 

5. Prace/instalacje muszą zawierać w sobie dynię. 

6. Folwark Bródno na potrzeby zrealizowania konkursu udostępnia bezpłatnie następujące materiały: do 

3 dyń, sezonowe warzywa (ziemniaki, marchew, buraki cukrowe, szczaw), siano, słomę i sznurki. 

7. Wszelkie dodatkowe materiały, niezbędne do wykonania instalacji, należy zapewnić grupie we własnym 

zakresie. 

8. Warunkiem dopełnienia uczestnictwa w konkursie jest stworzenie pracy/instalacji w Folwarku Bródno 

w dniu 14.10.2012r. w godzinach 09.00-16.00. 

9. Wykonanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz ze zgodą na 

publikację danych osobowych, ujawnienie listy laureatów na stronie internetowej, podanie ich do 

publicznej wiadomości, a także jest wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii pracy w materiałach 

reklamowych, albumach, katalogach i na stronach internetowych Folwarku Bródno. 

10. Wszystkie prace/instalacje ułożone na terenie Folwarku Bródno wezmą udział w konkursie na najlepszą 

instalację. Głosowanie odbywać się będzie podczas Święta Dyni w dniach 15-16.10.2012r. na zasadach 

ustalonych odrębnym regulaminem. 

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi drugiego dnia Święta Dyni – 16.10.2012, o godz. 17.00. Wyniki 

zostaną podane na stronie internetowej www.pgrbrodno.pl/folwark. 
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12. Osobami, odpowiedzialnymi za przebieg konkursu na najciekawszą dyniową instalację będą 

przedstawiciele Folwarku Bródno. 

13. Nagrodą główną w konkursie jest pobyt oraz zajęcia integracyjne na terenie Folwarku Bródno wraz 

z ogniskiem dla całej klasy/ grupy. Folwark zapewni trzy pierwsze tego rodzaju nagrody dla 

zwycięzców oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich grup uczestniczących w konkursie. 

14. Udział w konkursie oraz materiały, które zapewnia Folwark Bródno, są bezpłatne. 


