https://www.facebook.com/PrzedszkolneABC/
Regulamin obchodów Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka na profilu
czasopisma „Przedszkolne ABC” na Facebooku.
1. Organizatorem obchodów jest czasopismo „Przedszkolne ABC”
2. Uczestnikami są Przedszkola, które 18 stycznia 2017 roku:
2.1. zorganizują głośne czytanie jednej z przygód Kubusia Puchatka opisanej przez
Alana Alexandra Milne;
2.2. zorganizują zabawę dla dzieci inspirowaną treścią wysłuchanej przez nie
opowieści;
2.3. zrobią zdjęcia ilustrujące te działania;
2.4. przygotują krótką relację pisemną z obchodów.
2.5. prześlą relację wraz ze zdjęciami (3 sztuki) do Organizatora.
3. Nagrodami w konkursie jest: 5 książek Alana Alexandra Milne „Kubuś
Puchatek” Wydawnictwa Nasza Księgarnia oraz 5 gier planszowych Firmy
Granna.
4. Narody otrzyma 10 przedszkoli, których relacje wybierze jury konkursowe, w skład
którego wejdą przedstawiciele redakcji czasopisma „Przedszkolne ABC”
5. Relacje należy przysyłać do 25 stycznia na adres e-mailowy:
redakcja@przedszkolneabc.pl
6. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 stycznia 2017 r. Będą one opublikowane na profilu
czasopisma „Przedszkolne ABC” https://www.facebook.com/PrzedszkolneABC/
7. Wszyscy uczestnicy otrzymają Certyfikaty za uczestnictwo w obchodach.
8. Najciekawsze relacje będą opublikowane w czasopiśmie „Przedszkolne ABC”
9. Nagrody rzeczowe wysłane będą przez Organizatora pocztą, certyfikaty drogą
elektroniczną.
10. Facebook nie jest organizatorem konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za jego
przebieg

11. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać prawa do publikowanych treści (relacje)
oraz zgody rodziców lub opiekunów prawnych na publikację wizerunku dzieci
(zdjęcia)
Telegram ze Stumilowego Lasu!
Kubuś Puchatek – co wszyscy wiecie to przyjaciel dzieci na całym świecie.
Ponieważ książki z Kubusiem kochamy,
Dziś do zabawy Was zapraszamy!
Okazja ku temu to nie lada gratka Wkrótce wypada Dzień Kubusia Puchatka.
Więc 18 stycznia – uwaga kochani –
Wszyscy na dywanie przed panią siadamy.
Pani przed sobą książkę otwiera
i już nas w podróż z Kubusiem zabiera.
Tylko warunek jeden - to pilne! książkę napisał Aleksander A. Milne.
Gdy już fragmencik przygód zgłębimy,
W zabawę jakąś wymyśloną się pobawimy.
Taką, by z treścią opowieści się zgrała,
Pani zaś będzie nas fotografowała.
A potem, gdy wszystko już wykonamy,
Zdjęcie na stronie czasopisma zamieszczamy.
Dziesięć najlepszych prac nagradzamy,
A certyfikaty wszystkim wysyłamy.
I jeszcze jeden termin tu ustalimy –
31 stycznia wyniki ogłosimy!

