Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo
T
Mutyzmu Wybiórcczego”,
ul. Żurawia
a 12, 05-270 Ma
arki
NIP: 12516
649069
REGON: 3660821580000
3
00
KRS: 0000
0651541
Nr konta: 50
5 1140 2004 0000 3602 7671 0002

GRU
UDNIO
OWY KO
ONKUR
RS PLA
ASTYCZ
ZNY
„Aniioł Dob
broci”
reegulamin
1. Organizatorem konkursu jest Sto
owarzyszenie „Polskie Tow
warzystwo Mu
utyzmu Wybió
órczego”, a Sponsorem
S
3 głównycch nagród jestt firma STOGA
A właściciel marki
m
COLORe
esca

2. Adresa
atem konkursu
u są placówki przedszkolne.
3. Celem
m akcji jest wspólna
w
praca grupy przedszkolnej nad wykonaniem projektu – „Anioła Dobro
oci” (forma
plastyczn
na dowolna). Liczy
L
się dobra
a zabawa wszystkich dzieci!
4. Czas na
n wykonanie Anioła Dobrocci – do 15-12-2017 r.
5. Po wyykonaniu Aniołła Dobroci na
ależy przesłaćć jego zdjęcie na adres e’m
mail: kontakt@
@mutyzm.org.p
pl wraz ze
wskazaniem adresu placówki,
p
z której pochodzzi, imieniem i nazwiskiem osoby konta
aktowej, oraz zdjęciem
spisanego
o na kartce przesłania
p
dobroci na 2018
8 rok – przes
słanie wymyślają dzieci, a wychowawca
a grupy je
spisuje. Mail
M należy przzesłać najpóźn
niej do 15-12-2017.
6. Przesła
anie zdjęcia pracy
p
jest trakttowane jako zgłoszenie kon
nkursowe i jest równoznaczne z udzieleniiem zgody
na jego publikację
p
na:
www.muttyzm.org.pl
https://ww
ww.facebook.ccom/mutyzm.w
wybiorczy/
https://ww
ww.facebook.ccom/Coloresca
a-5691024432
276671/
wraz z infformacją o gru
upie przedszko
olnej, która wyykonała „Aniołła Dobroci” i miasta
m
skąd po
ochodzi.
7. Wykon
nanego „Anioła
a Dobroci” wra
az z listem za
awierającym przesłanie dobroci na 2018 rrok, należy w przeciągu
tygodnia przesłać do innej placówkki biorącej udzział w konkurrsie (adres placówki do wyysyłki zostanie
e wysłany
drogą ma
ailową przez organizatora ko
onkursu do 17
7-12-2017),
8. Przesła
ane zdjęcia zo
ostaną opublikkowane 16-12--2017 na:
https://ww
ww.facebook.ccom/mutyzm.w
wybiorczy/
3 pierwszze miejsca zostaną przyznane pracom
m, które otrzymają najwięccej „like’ów”, d
dla pozostały
ych miejsc
również przewidziane
p
s drobne upo
są
ominki. Głosow
wanie potrwa do
d 24-12-2017
7.
9. Minimalna liczba zg
głoszeń, aby ko
onkurs mógł się
s odbyć, to 10.
10. Udzia
ał w konkursie jest równozna
aczny z akcep
ptacją regulam
minu.

