Patronat honorowy

•

Organizatorami konkursu są: mgr Dominika Pieszko oraz mgr Barbara Zbrożek, nauczyciele kl. I-III
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie.

•

Konkurs został objęty honorowym patronatem Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej - Poseł na Sejm RP.

•

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych gminy Strzegom:

•

1

kategoria – uczniowie klas I– II

prace plastyczne

2

kategoria – uczniowie klas III – IV

prace plastyczne

3

kategoria – uczniowie klas V – VIII

prace plastyczne

Wymagania konkursowe:
º Prace plastyczne:
- Format – A-4, A-3
-Techniki – praca płaska, farby, kredki, kolorowy papier (wycinanki), witraż, kolaż, itp.

•

- Praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana – imię i nazwisko, wiek autora, klasa, szkoła
(dokładny adres, numer telefonu) oraz imię, nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem
powstała praca.
- Załącznik nr 1 do regulaminu stanowi zgoda rodziców/ prawnych opiekunów na wzięcie udziału
w konkursie.
Cele konkursu:
- Pielęgnowanie wartości patriotycznych oraz budowanie tożsamości europejskiej wśród
najmłodszych.
- Rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka.
- Rozwijanie umiejętności stosowania różnych technik plastycznych.

Termin składania prac:

Prace składamy/przesyłamy do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie, 58-120 Jaroszów 98,
z dopiskiem „konkurs plastyczny” w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2019 roku (wtorek). Wręczenie
nagród odbędzie się w maju, o czym osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie.
Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatorów. Udział w konkursie jest
jednoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.

OŚWIADCZENIE

…………………………………………………………………………………………………..
Imiona i nazwisko ucznia

……………………………………………………………..……………………………………
Szkoła, klasa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka
przez organizatorów konkursu „JESTEM POLAKIEM, JESTEM EUROPEJCZYKIEM” w
celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach
konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Zespół
Szkolno – Przedszkolny w Jaroszowie (58-120 Jaroszów 98). Posiadam wiedzę, że podanie
danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

…………………………………………………………………………………………………
Data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna
………………………………………………………………………………………………….

