REGULAMIN KONKURSU
na nazwę/ imię Miejskiego Przedszkola nr 8 w Dębicy.
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 8 w Dębicy zwane
dalej organizatorem.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora w Miejskim
Przedszkolu nr 8 w Dębicy oraz na stronie internetowej Przedszkola:
http://www.przedszkolenr8debica.net
Organizator: Przedszkole Miejskie Nr 8 w Dębicy.
Koordynator: nauczyciel – gr II „Pszczółki” Dorota Pilińska
Czas trwania: 04.03 2019r – 31.03.2019r.

II. Cele Konkursu
1. Celem Konkursu jest uzyskanie indywidualnej tożsamości wyróżniającej
nasze przedszkole spośród innych placówek oraz budowanie tradycji placówki.
2. Aktywizacja i integracja całego środowiska przedszkolnego: dzieci, rodziców
i pracowników przedszkola.
3. Promowanie działalności placówki w środowisku lokalnym.
III. Założenia ogólne
1. Organizator Konkursu sugeruje proponować stosunkowo krótką nazwę,
umożliwiającą jej praktyczne zastosowanie.
2. Nazwa powinna odnosić się do pojęć ze świata dziecięcej wyobraźni i
wrażliwości, które sprawią, że przedszkolny świat dziecka będzie integrował się
z domem rodzinnym, kojarzył z beztroskim dzieciństwem, radosną zabawą,
poczuciem akceptacji, promowaniem wartości.
3. Nazwa powinna dawać możliwości wykorzystania jej w szerszej
perspektywie czasu i działalności przedszkola, np.: organizowanie konkursów,
rocznic, świąt nawiązujących do nazwy.
IV. Zasady udziału w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2. Karta konkursowa stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu zostanie
ostemplowana i będzie wydawana przez nauczycielki poszczególnych grup.
3. Uczestnik może zgłosić kilka propozycji nazwy, z tym że każdą propozycję
winien złożyć na osobnej Karcie zgłoszeniowej.

4. Wypełnione Kartę zgłoszeniową należy wrzucać do urny, znajdującej się w
szatni przedszkolnej w określonym w regulaminie terminie.
V. Uczestnicy

1. Konkurs skierowany jest do rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola
oraz pracowników przedszkola.
2. Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:
! zapoznały się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowały go,
! dostarczyły Kartę (załącznik) z propozycją nazwy Przedszkola w wymaganym
terminie.
VI. Terminarz
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 04.03.2019r.
2. Projekty należy dostarczyć do siedziby Organizatora (Przedszkole Miejskie
Nr 8 w Dębicy ul. Szkolna 4) do dnia 31.03.2019r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym tygodniu kwietnia.
VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1.
2.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w pierwszym tygodniu kwietnia.
Propozycje oceni komisja konkursowa powołana przez Dyrektora
Przedszkola w składzie:
- dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Dębicy
- 1 przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
- 1 przedstawiciel Rady Rodziców,
- 1 pracownik niepedagogiczny przedszkola
- 3 dzieci
- 1 przedstawiciel Urzędu Miasta Dębica.
3.
Komisja podejmie decyzję o wyłonieniu zwycięskich propozycji
większością głosów. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
4.
Organizator zastrzega sobie prawo zmodyfikowania zgłoszonej propozycji
lub połączenia dwóch lub więcej propozycji.
1. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na tablicy
ogłoszeń Przedszkola Miejskiego nr 8 w Dębicy.
2. Po ogłoszeniu wyników zostanie przyznana nagroda zwycięzcy.
Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej placówki:
http://www.przedszkolenr8debica.net

VIII. Prawa autorskie
1. Uznaje się, że zgłoszenie nazwy dla przedszkola jest jednoznaczne ze
złożeniem oświadczenia uczestnika, że jest autorem zgłaszanej nazwy oraz że
posiada do niej wszelkie prawa autorskie i nie istnieją żadne przeciwwskazania
prawne lub faktyczne do posługiwania się tą nazwą. Uczestnik nie będzie
wnosić żadnych roszczeń w związku z wykorzystaniem przesłanej propozycji.
2. W przypadku powyższego zobowiązuje się on zwolnić Organizatora konkursu i
podmioty działające w jego imieniu z jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej.
W przypadku, gdyby oświadczenia uczestnika okazało się niezgodne z prawdą
zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich oraz naprawić
wszelkie spowodowane tym szkody.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zgłoszonych propozycji.
4. Zgłoszenie propozycji do niniejszego konkursu jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na jej wykorzystanie, modyfikowanie, kompilowanie z
innymi propozycjami bez konieczności podawania danych autora.
IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia, przerwania, zmiany lub
przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady
Konkursu.
3. Zwycięski projekt będzie podstawą do wszczęcia procedury nadania nazwy
dla Przedszkola Miejskiego nr 8 w Dębicy.

