
REGULAMIN HAPPENINGU – Zabawa sportowo-plastyczna

 

1. Organizator:

Przedszkole nr 72 "Alergusie"

Al. Solidarności 72B

00-145 Warszawa

Tel + 48 22621 14 81

  

 

2. Miejsce Forum: sala gimnastyczna Przedszkole nr 72 "Alergusie"

3. Termin happeningu:

         Happening odbędzie się 22 listopada 2017 r. (środa).

         Zbiórka uczestników na sali gimnastycznej - Przedszkole nr 72

        "Alergusie" o godz. 9:30

4. Uczestnicy: Przedszkole nr 8 ul. Karmelicka 3b ( grupa IV)

                       Przedszkole nr 13 ul. Schillera 6a (grupa IV)

                    Przedszkole nr 72 Al. Solidarności 72B (grupa IV)

5. Cele happeningu:

 integracja grup przedszkolnych



 rozwijanie zainteresowań historią i tradycją

 rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych

 popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu 
różnych technik plastycznych

 promocja placówki

 

     6. Zasady happeningu:

 Do udziału w zabawie zapraszamy dwa przedszkola.

 Przedszkola reprezentuje najstarsza grupa dzieci.

 Nie dopuszcza się używania materiałów własnych.  

 Maksymalny czas wynosi 60 minut. Czas ten obejmuje udział we 
wszystkich zabawach.

 Przedmiotem  jest wykonanie dowolną techniką pracy twόrczej o 
tematyce: "O czym szumią stare drzewa".

                                      

    7. Organizacja happeningu - warunki uczestnictwa.

 Happening ma charakter otwarty o planowanej liczbie uczestników 
(planowany udział około  80 osób)

 Na uczestników happeningu czeka moc atrakcji

 Etap I:  Opowieść ruchowa. 

      Etap II: Zabawy spawnościowe.

      Etap III: Zabawy plastyczne.    

    



       8.  Organizatorzy happeningu zapewniają: 

 zabezpieczenie techniczne  (sprzęt gimnastyczny, materiały 
plastyczne i przybory), 

 osoby do obsługi happeningu.

  9. Bezpieczeństwo:

  uczestnicy happeningu  zobowiązani są przestrzegać regulaminu   
i poleceń osób prowadzących happening.

Nagrody

1. Organizator przyzna regulaminowe nagrody: 

Każdy uczestnik otrzyma upominek.

Każda grupa przedszkolna otrzyma dyplom.

2. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 Postanowienia końcowe

1)  Dane  osobowe  uczestników  podlegają  ochronie  przez  ustawę  o 
ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe tylko 
dla celów happeningu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Wpisując się 
na  listę  uczestnik  swoim  podpisem  potwierdza  zapoznanie  się  z 
niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.



2)  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zagubione  rzeczy 
podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

3) Happening odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

4)  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  uzasadnionych  zmian 
dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz interpretacji niniejszego 
regulaminu.  

5)  Uczestnicy  są  zobowiązani  do  zapoznania  się  z  regulaminem 
happeningu.  (tablica  ogłoszeń  w  przedszkolu,  strona   internetowa 
przedszkola).

 

 

Serdecznie zapraszamy

                                                                                              

Z poważaniem Organizatorzy


