Zaprasza wszystkich przedszkolaków do udziału
w III edycji Międzyprzedszkolnego Przeglądu Recytatorskiego
„Z przyrodą za pan brat”

pod patronatem:
Kuriera Porannego i Nadleśnictwa Dojlidy w Białymstoku

Organizator przeglądu:
Przedszkole Na Zielonej Górce
ul. Wenecka 1, 15-634 Białystok/Starosielce
email: biuro@przedszkole-nazielonejgorce.pl
1. Cele przeglądu:
promowanie talentów
wyrażanie swoich uczuć związanych z poznawaniem przyrody poprzez słowną
formę ekspresji
krzewienie postawy szacunku do przyrody
nawiązanie współpracy między placówkami, integracja dzieci
2. Regulamin przeglądu:
przegląd kierowany jest do dzieci przedszkolnych
każdy z uczestników przygotowuje do recytacji utwór poetycki o tematyce
przyrodniczej
jedna placówka może wytypować trzech uczestników
zgłoszenia udziału należy dokonać drogą e-mailową (załącznik nr 1) na adres:

biuro@przedszkole-nazielonejgorce.pl w terminie do13.04.2018r.
bądź telefonicznie - (85) 65 46 275 lub 534 100 604 podając:
- dane placówki (nazwa, adres, nr telefonu, e – mail),
- imię i nazwisko dziecka,
- tytuł i autora recytowanego wiersza,
- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
3. Miejsce przeglądu:
przegląd recytatorski odbędzie się 20.04.2018r. o godz. 9.30 (prosimy o
przybycie do godz. 9.20) w Przedszkolu Na Zielonej Górce, ul. Wenecka 1,
dla dzieci i opiekunów zostanie przygotowany poczęstunek.

4. Nagrody:
wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy
nauczyciele przygotowujący dzieci otrzymają pisemne podziękowania

5. Uwagi:
informacji

na

temat

przeglądu

udzielają

osoby

odpowiedzialne:

Marta

Franciszkowicz, Agnieszka Kulesza, Krystyna Zajko pod nr tel. (85) 65 46 275
lub 534 100 604,
zgłoszenie uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora dla potrzeb
przeglądu (ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr
133,poz.833 z późniejszymi zm. oraz wszelkiego typu publikacji) oraz zgody na
umieszczanie zdjęć oraz filmów zawierających wizerunek uczestników na
stronie internetowej Przedszkola na Zielonej Górce zarejestrowanych podczas
przeglądu

ZAPRASZAMY!!!

Załącznik 1

Organizator:
Przedszkole Na Zielonej Górce
ul. Wenecka 1
15-634 Białystok/Starosielce
KARTA ZGŁOSZENIOWA
1. Imię i nazwisko dziecka:
…...............................................................................................
2. Tytuł utworu:
…...............................................................................................
3. Autor utworu:
…...............................................................................................
4. Imię i nazwisko nauczyciela kierującego….......................................
5. Nazwa przedszkola, adres, nr telefonu, e-mail..................................
...........................................................................................................

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczam, iż znany jest mi regulamin Przeglądu Recytatorskiego „ Z przyrodą za
pan brat” organizowanego przez Przedszkole na Zielonej Górce w Białymstoku.
Wyrażam zgodę:
na przetwarzanie danych osobowych mego dziecka ………………………………
przez organizatora dla potrzeb przeglądu (ustawa z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133,poz.833 z późniejszymi zm. oraz
wszelkiego typu publikacji),
na umieszczanie zdjęć oraz filmów zarejestrowanych podczas przeglądu
zawierających wizerunek mojego dziecka na stronie internetowej Przedszkola
na Zielonej Górce
Białystok, …………………………

Czytelny podpis rodzica ………………………..

