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Akcja Laurka. Mamo! Tato! Kochasz? Zbadaj się!
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Organizatorem Akcji Laurka. Mamo! Tato! Kochasz? Zbadaj się! jest Elżbieta Łukacijewska Poseł
do Parlamentu Europejskiego.
Partnerem Akcji jest Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie oraz Podkarpacka
Fundacja Panorama Możliwości
Biurem technicznym odpowiedzialnym za koordynowanie Akcji jest Biuro Poselskie Elżbiety
Łukacijewskiej z siedzibą w Sanoku, ul. Rynek 18, 38-500 Sanok tel. 134646850
Osoby do kontaktu:
 Katarzyna Rysz - Jęczkowska e-mail: kasia@lukacijewska.pl
 Ewa Mrugała e-mail: ewa@lukacijewska.pl
Skrócony harmonogram akcji:
 9 - 25 kwietnia rejestracja uczestników
 26 kwietnia - 9 maja - dystrybucja materiałów promocyjnych
 10 maja - Konferencja połączona z Warsztatami dla Nauczycieli (Hotel Rzeszów)
 11 - 21 maja - Przygotowanie i nadesłanie prac konkursowych
 25 maja - Obrady Jury i wyłonienie zwycięzców
 26 maja - Publikacja wyników konkursu (www.lukacijewska.pl oraz f/lukacijewska)
 4 czerwca - Uroczysta Gala Podsumowująca Akcję
Akcja LAURKA. Mamo! Tato! Kochasz? Zbadaj się! Polega na:
 Przeprowadzeniu w przedszkolu zajęć z dziećmi na temat zdrowego trybu życia
i potrzeby wykonywania badań profilaktycznych
 wykonaniu dla rodziców laurki o w/w tematyce
 przesłaniu do Organizatora prac wytypowanych przez Przedszkole do wzięcia udziału w
konkursie (Patrz punkt 10)
W akcji biorą udział przedszkola z terenu województwa podkarpackiego.
Przedszkola chcące wziąć udział w akcji dokonują zgłoszenia drogą elektroniczną (email:ewa@lukacijewska.pl, kasia@lukacijewska.pl) lub telefonicznie (134646850) w terminie do
dnia 25 kwietnia 2018 r. Zgłoszenie powinno zawierać:
 nazwę i adres przedszkola
 ilość dzieci, które wezmą udział w akcji
 imię, nazwisko, adres e-mail i telefon kontaktowy do osoby koordynującej przebieg
akcji w danym przedszkolu
 deklarację udziału przedstawicieli przedszkola w konferencji i warsztatach z zakresu
prowadzenia dla dzieci zajęć o tematyce zdrowotnej (termin konferencji: 10
maja/czwartek 2018 r. miejsce: Hotel Rzeszów, szczegółowy harmonogram Zał. 1)
 Liczba miejsc uczestników konferencji oraz warsztatów jest ograniczone. O udziale
decyduje kolejność zgłoszeń
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Warsztaty prowadzone będą przez partnera akcji –
Podkarpackie Centrum Usług
Dydaktycznych.
 osoby biorące udział w warsztatach otrzymują imienny certyfikat potwierdzający
odbycie szkolenia
 udział w warsztatach jest bezpłatny
 organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu na miejsce szkolenia (Rzeszów)
 w warsztatach mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z danego przedszkola.
Przedszkola, które zgłoszą swój udział w Akcji LAURKA, otrzymają plakat promujący wydarzenie
oraz naklejki z logo akcji (po 1 sztuce dla każdego zgłoszonego dziecka).
W ramach Akcji zostanie przeprowadzony konkurs na najpiękniejszą laurkę.
 Każde przedszkole nadsyła maksymalnie 5 prac na konkurs, które wybiera ze wszystkich
prac przygotowanych w swoim przedszkolu przez uczestniczące w projekcie dzieci
 Wykonane prace należy wysłać do Biura Poselskiego Elżbiety Łukacijewskiej ul. Rynek
18, 38-500 Sanok do dnia 21 maja 2018 roku (poniedziałek). Decyduje data stempla
pocztowego.
 Na odwrocie nadesłanej pracy proszę zamieścić:
 imię i nazwisko autora pracy (w przypadku gdy cała grupa wykonuje pracę
według jednego wzoru, podajemy nazwę grupy)
 adres przedszkola
 nazwę grupy przedszkolnej oraz liczbę dzieci, które przynależą do danej grupy
 Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury, w którego skład wejdą przedstawiciele
Organizatora oraz Partnera Akcji, jak również Prelegenci prowadzący warsztaty dla
nauczycieli (łącznie 5 osób)
 Przy ocenie prac będzie uwzględnione przede wszystkim nawiązanie do tematyki Akcji
Laurka, wykorzystanie techniki recyclingu przy tworzeniu prac, a także pomysłowość
wykonania.
 Jury konkursu przyzna 3 nagrody główne
 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.lukacijewska.pl oraz na
f/lukacijewska w dniu 26 maja (sobota). Nagrodzone przedszkola zostaną
powiadomione telefonicznie.
 Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej Gali podsumowującej, zaplanowanej na
dzień 4 czerwca (poniedziałek) 2018 r. w Teatrze Maska w Rzeszowie
 Udział w Gali wezmą autorzy nagrodzonych prac wraz ze swoją grupą przedszkolną
 Koszty przejazdu na trasie Przedszkole - Rzeszów - Przedszkole oraz koszty
przedstawienia teatralnego pokrywa Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu
Europejskiego
 Zwycięskie przedszkola otrzymają także zestawy nagród rzeczowych w postaci gier oraz
materiałów edukacyjnych
 Po zakończeniu Akcji do każdego zgłoszonego przedszkola, które nadesłało prace
konkursowe, zostaną przesłane drobne upominki (po 1 sztuce dla każdego zgłoszonego
dziecka).
Nadesłanie prac do konkursu jest tożsame z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez
Organizatora w celach promocyjnych i informacyjnych
Wszelkie kwestie sporne dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator Akcji Laurka

