REKSIO MA JUŻ 50 LAT !

Uwielbiany przez kilka pokoleń najmłodszych REKSIO obchodził
w roku 2017 swoje 50-te urodziny. Postać sympatycznego pieska z brązową
plamką na oku narodziła się w 1967 r. w Studiu Filmów Rysunkowych
w Bielsku-Białej. Autorem tej niezwykłej postaci jest Lechosław Marszałek,
polski reżyser i scenarzysta filmów animowanych, plastyk. Inspiracją do
stworzenia Reksia, była suczka Trola, która towarzyszyła mu podczas pracy.
Sam autor nie przypuszczał, że bajka o sympatycznym psie stanie się
ulubioną rozrywką kilku pokoleń Polaków i na stałe wpisze się do kanonu
polskiej popkultury.
Warto wspomnieć tutaj, że zabawne perypetie tego przemiłego
kundelka od lat bawią i śmieszą naszych najmłodszych. Reksio potrafi wcielić
się w każdą postać. Zobaczymy go jako aktora grającego w filmie, jako
pielęgniarza opiekującego się chorym przyjacielem, jako rozjemcę
zwaśnionych zwierząt. Na przykładzie Reksia dowiemy się jakie mogą być
skutki unikania wody i mydła.
Pragnąc wspólnie przypomnieć dzieciom przygody „REKSIA”,
Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach wspólnie z Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kleszczewie organizuje konkurs plastyczny,
do którego pragniemy zaprosić zarówno dzieci, jak i ich rodziców.

REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
„AKADEMIA REKSIA”
Organizator: „Bajkowa Kraina” Niepubliczne Przedszkole w Tulcach,
ul. Tulipanowa 3 633-004 Tulce oraz
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie
Adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Kleszczewo
1. Temat pracy:
CZEGO UCZY NAS REKSIO.
2. Cele konkursu:
 budzenie zainteresowania różnorodnością technik plastycznych,
 rozwijanie
i
kształtowanie
wyobraźni
plastycznej
i kreatywności dziecka,
 rozwijanie umiejętności manualnych oraz wrażliwości
estetycznej,
 inicjowanie zainteresowań czytelniczych i filmowych
najmłodszych dzieci – przedstawienie bohaterów literackich
i filmowych,
 możliwość skonfrontowania swoich umiejętności na tle grupy
rówieśniczej,
 zacieśnianie więzi rodzinnych.
3. Warunki uczestnictwa:
 samodzielne wykonanie przez dziecko pracy plastycznej
w formacie A3 – A4 w dowolnej technice,
 na odwrocie pracy prosimy przykleić wypełnioną metryczkę
i oświadczenie rodzica, stanowiące załączniki do niniejszego
regulaminu,
 z przodu pracy prosimy zamieścić w prawym, dolnym rogu
etykietę zawierającą: imię, nazwisko, wiek autora, nazwę
przedszkola i miejscowość, w której placówka się znajduje
(wymiary etykiety 8x6cm),
 prace nie spełniające wymagań i wykonane niesamodzielnie nie
będą oceniane,
 prace przechodzą na własność organizatorów,
 uczestnicy biorąc udział w konkursie, zgadzają się na publikacje
zdjęć wykonanych prac na stronie internetowej (facebook)
Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Tulcach oraz
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie .

4. Termin:
 prace należy przesyłać do dnia 06 kwietnia 2018 z dopiskiem
„Akademia Reksia” na adres:
„Bajkowa Kraina” Niepubliczne Przedszkole w Tulcach
ul. Tulipanowa 3, 633-004 Tulce
Prosimy o potwierdzenie otrzymania maila.
 Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się dnia 20 kwietnia 2018
r. o godzinie 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczewie
 Rozdanie nagród będzie poprzedzone występem dzieci z
Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Tulcach oraz
projekcją filmów o Reksiu.
5. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
A: 3–4 lata
B: 5-6 lat
Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatorów.
O wynikach konkursu powiadomione zostaną wszystkie uczestniczące
w nim placówki.
Kryteria oceny:
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia dla
autorów najciekawszych prac.
Dla wszystkich nagrody za uczestnictwo.
tel. Kontaktowy :
605 230 391 Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Tulcach

Serdecznie Zapraszamy !

Załącznik 1.
WZÓR METRYCZKI:
Nazwisko i imię Dziecka:……………………………………………………………………………………………...
Wiek:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres placówki: ……………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko nauczyciela : ………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu do placówki: ……………………………………………………………………………………………….

Załącznik 2
OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
mojego dziecka na potrzeby konkursu „Akademia Reksia” zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.
poz. 922).
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy dziecka w celach określonych w regulaminie
konkursu.

……………………………………………………….
( czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna )

