
            

REGULAMIN KONKURSU 

„KAŻDE MIEJSCE OPOWIADA SWOJĄ HISTORIĘ”

12 XI 2018r. godz. 9:00

KONKURSY DLA KLAS I - III

1. ORGANIZATOR:

Szkoła  Podstawowa  nr  65  im.  Czesława  Janczarskiego  w  Krakowie  pod  patronatem  

Rady Dzielnicy XIII

2. UCZESTNICY:

• uczniowie klas I – III szkół podstawowych z Dzielnicy XIII Krakowa (Podgórze),

KONKURS „PIĘKNE NASZE PODGÓRZE”
!liczba uczestników nieograniczona!

3. ZADANIE KONKURSOWE:

Uczestnik:

• tworzy  rymowankę  (fraszkę,  limeryk  lub  inny  gatunek  liryczny),  która  swoją  treścią

promuje Dzielnicę XIII Podgórze,

• rymowanka może obejmować maksymalnie 8 wersów.

4. KRYTERIA OCENY:

• wartość merytoryczna wiersza: zgodność z tematem oraz głębia przesłania,

• oryginalność  i  kreatywność  w  zakresie  konstrukcji,  doboru  środków  stylistycznych

i składniowych,



• wartości artystyczne oraz osobliwość formułowania myśli,

• interesująca konstrukcja,

• treść nakierowana na promowanie Podgórza.

KONKURS  „MIEJSCE  PAMIĘCI  NARODOWEJ

W MOJEJ OKOLICY”
!liczba uczestników: 6 najlepszych prac z każdej szkoły!

5. ZADANIE KONKURSOWE:

Uczestnik:

• tworzy pracę plastyczną, prezentującą wybrane miejsce pamięci narodowej, znajdujące się

w Dzielnicy XIII

• do wykonania pracy wybiera technikę dowolną,

• praca w formie płaskiej, w formacie A4.

6. ZASADY NADSYŁANIA PRAC:

TERMIN: do 9 listopada 2018r. (decyduje data wpływu)

PODPIS: na odwrocie pracy należy nakleić metryczkę (zał. 2)

RODO: do każdej pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgody

na  przetwarzanie  danych  osobowych  (zał.  1)  –  warunek  konieczny
(prace bez załączonej zgody nie będą brane pod uwagę w konkursie)

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Decyzje ogłoszone przez komisję konkursową  są ostateczne.



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

„Każde miejsce opowiada swoją historię”

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ

W KONKURSIE „KAŻDE MIEJSCE OPOWIADA SWOJĄ HISTORIĘ”

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U.

z 2016r. Poz. 922) wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych

mojego dziecka

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

ucznia

…............................................................................................................................................................

(nazwa szkoły)

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie  „Każde miejsce opowiada swoją historię”,

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 65 im. Czesława Janczarskiego w Krakowie.

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  Regulaminem  Konkursu  „Każde  miejsce  opowiada  swoją

historię” i akceptuję jego postanowienia.

…............................................................................

podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  publikowanie  na  stronie  internetowej  oraz  profilu  Fb

organizatora konkursu wyników uzyskanych przez moje dziecko oraz opublikowanie w materiałach

pokonkursowych jego fotograficznego wizerunku.

…...........................................................................

podpis rodzica/opiekuna prawnego



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

„Każde miejsce opowiada swoją historię” 

KONKURS „PODGÓRZE MÓWI”

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA:

NAZWA SZKOŁY:

ADRES SZKOŁY:

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA:

NUMER TELEFONU OPIEKUNA:


