Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Zielińskiego
w Stróży
23-206 Stróża , ul. Akacjowa 2 a, Tel /fax: (81) 821 13 25
e-mail : szkolastroza@poczta.fm
www.szkolastroza.pl

Regulamin konkurs ,,bł. Jan Paweł II – w oczach dzieci i młodzieży”

1. Temat konkursu: „ bł. Jan Paweł II – w oczach dzieci i młodzieży”
2. Do kogo skierowany jest konkurs:
Konkurs skierowany jest do
gminy Kraśnik.

przedszkoli , szkół podstawowych i gimnazjum

3. Cele konkursu:
 wzbudzenie zainteresowania dzieci życiem i nauczaniem Ojca
Świętego;
 kultywowanie pamięci o papieżu;
 pobudzanie aktywności twórczej, promocja talentów dzieci i
młodzieży.
4. Organizator konkursu:
- Szkoła Podstawowa w Stróży
5. Technika wykonania prac:
wykonana dowolna techniką - dzieci z przedszkoli

Praca plastyczna -

i uczniowie kl.I-VI szkoły podstawowe ; Format A-3.

Album-

wykonany przez uczniów kl. IV-VI

szkoły podstawowej

i gimnazjum, Format A-4, max 12 stron.

6. Zasady uczestnictwa:
 Każda placówka w wyniku eliminacji szkolnych przesyła max 10 prac w
każdej kategorii wiekowej , wraz z wypełnionym oświadczeniem
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prawnych

opiekunów

dziecka/ucznia

o

przetwarzaniu

danych

osobowych i wizerunku ( załącznik) na adres :
Szkoła Podstawowa w Stróży
ul. Akacjowa 2A
23-206 Stróża


Prace konkursowe powinny byd wykonane samodzielnie , z widoczną na
odwrocie pracy metryczką:

imię i nazwisko ucznia /dziecka

Klasa/ wiek
Nazwa placówki
Imię i nazwisko opiekuna

 Termin nadsyłania prac 10 kwietnia 2014 r.
 Organizatorzy nie zwracają oddanych prac.
7. Ocena prac:
Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę przede wszystkim
zgodnośd pracy z tematem konkursu oraz oryginalnośd spojrzenia autora
na tematykę.
Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
Prace plastyczne : I kategoria – przedszkole
II kategoria – klasy 1-3 szkoły podstawowe
III kategoria – klasy IV-VI szkoły podstawowe
Album: I kategoria – klasy IV-VI szkoły podstawowe
II kategoria – gimnazjum

8. Ogłoszenia wyników:
Wyniki konkursu zostaną

ogłoszone na stronie internetowej szkoły

do 18 kwietnia 2014 roku.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w szkole . Data uroczystości
zostanie ogłoszona na stronie internetowej.
(www. szkolastroza@poczta.fm)
W przypadku pytao prosimy o kontakt pod tel. 81 8211325
(Anna Myszak, Agnieszka Kalisz)
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Załącznik

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka biorącego udział
w konkursie ,,bł. Jan Paweł II – w oczach dzieci i młodzieży”
Wrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ………………………………………………
w tym konkursie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu. i wyrażam zgodę
na przetwarzanie oraz przechowywanie jego danych osobowych przez Organizatora (zgodnie
z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133, poz.
883 z późn. zmianami) w celach związanych z konkursem oraz na nieodpłatne
wykorzystywanie jego pracy przez Organizatora Konkursu w celach informacyjnych
i promocyjnych.

………………………………………………….
Podpis opiekuna / rodzica
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