PICTEAZĂ CU MINE!
Scris de Apopi Mariana Diana
Vineri, 18 Februarie 2011 18:27 - Ultima actualizare Vineri, 18 Februarie 2011 18:34

Participanţi: de la 3 la 10 ani. Perioada de desfăşurare a concursului: 24 ianuarie - 24
februarie 2011
Cond
iţii de participare:
- realizaţi un peisaj de iarnă în orice tehnică şi cu orice material
- trimiteţi lucrarea scanată sau fotografiată + o fotografie din timpul activităţii (să se vadă
mânuţele copilului, nu neapărat chipul) la adresa de mail: picturapentrucopii@gmail.com
- alegeţi trei dintre activităţile de pe blog şi motivaţi în comentariu de ce v-au plăcut
(comentariile sunt moderate, deci vor apare după maxim o zi)
PREMII:
- 30 de cărţi de colorat Oraşul prinde viaţă, oferite de Palas Iaşi;
- 150 de mărţişoar;
- 3 pachete cu băuturi răcoritoare oferite de: Palas Iasi ;
- 2 blocuri desen Canson + 2 pachete kit pentru activităţi creative oferite de:
http://picturapentrucopii.blogspot.com/
Regulament de desfăşurare a concursului:
- participanţii expediază pe mailul: picturapentrucopii@gmail.com lucrările, care în scurt timp
vor fi postate pe blog în pagina CONCURS
- participanţii copii aleg trei dintre activităţile de pe blog şi scriu în comentariu (comentariile sunt
moderate, deci vor apare după maxim o zi) de le vă place
- primii 30 de participanţi care trimit lucrări la concurs (plus fotografia din timpul lucrului) şi
adaugă comentariile vor primi câte o carte de colorat şi 5 mărţişoare
- toţi participanţii vor primi pe mail diplome de participare - educatoarele care trimit lucrările
copiilor vor primi deasemeni o diplomă de participare
- primii doi participanţi care trimit cele mai multe lucrări (topul participanţilor va fi vizibil în pagina
de concurs) primesc un set format din
- 1 bloc desen Canson + 1 pachet kit pentru activităţi creative
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- trei dintre participanţii din Iaşi vor primi prin tragere la sorţi pachetul cu băuturi răcoritoare
(acesta va fi înmânat personal)
- concursul începe pe 24 ianuarie ora 15.00 şi se finalizează pe 24 februarie ora 20.00
- la concurs pot participa mai mulţi copii ai aceleiaşi familii, dacă se încadrează în limita de
vârstă a concursului - pot participa şi copii cu domiciliul în străinătate, cu condiţia ca expedierea
premiului să se facă la o adresă din România
- diplomele şi premiile vor fi expediate în maxim 30 de zile de la finalizarea concursului.
sursa:
picturapentrucopii.blogspot.com
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