MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
„Życzenia dla Polski”
Cel ogólny konkursu:
Upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Warunki uczestnictwa:
Uczniowie bydgoskich szkół podstawowych (klasy 4-8)
Zasięg: miasto Bydgoszcz
Założenia konkursu:
Konkurs ma charakter literacki. Polega na napisaniu życzeń dla Polski w 100. rocznicę
odzyskania niepodległości (format A4, kompozycja dowolna, pismo odręczne)
Ocenie podlega realizacja tematu, oryginalność, kontekst historyczny, poprawność
językowa i estetyka pracy.
Terminy:
1. Termin składania prac do 24.10.2018 r. - Sekretariat ZS nr 29 w kopertach
zbiorczych ze szkół z dopiskiem "Życzenia dla Polski"
2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników - 7.11.2018 r.
3. Nagrody będą dostarczone do szkół najpóźniej do 20 grudnia 2018 r.
Uwagi:
1. Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.
2. Prace konkursowe z błędami ortograficznymi będą dyskwalifikowane.
3. Każda szkoła może przesłać maksymalnie 5 prac. Jeśli uczestników w danej szkole
jest więcej, przeprowadza się etap szkolny i wysyła 5 najlepszych prac.
4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
5. Składane prace przechodzą na własność organizatorów.
6. Do każdej pracy powinna być załączona zgoda na udział w konkursie
i przetwarzanie danych osobowych podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego
dziecka.

Organizator - Ewa Wolska - nauczyciel historii i WOS ZS nr 29

KONKURS MIĘDZYSZKOLNY - ŻYCZENIA DLA POLSKI
KARTA ZGŁOSZENIA*
I. Imię i nazwisko uczestnika:
............................................................................................................................................................................................

II. Nazwa i adres szkoły:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

III. Telefon, e-mail szkoły:
..........................................................................................................................................................................................................

IV. Imię i nazwisko nauczyciela: ................................................................................
* Wszystkie dane proszę uzupełnić drukowanymi literami

OŚWIADCZENIE
Niniejszym zgłaszam udział w konkursie. Oświadczam, że przekazana praca została
wykonana samodzielnie, nie narusza praw osób trzecich i nie była wcześniej publikowana lub
nagradzana. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i akceptuję warunki Konkursu.
.................................................................................................

Czytelny podpis autora pracy konkursowej

Jako rodzic (opiekun prawny) ..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

ucznia/uczennicy klasy …….….... szkoły …………...............................………………………… w Bydgoszczy , udzielam zgody
na udział mojego dziecka w miejskim konkursie „Życzenia dla Bydgoszczy” organizowanym przez
Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu, który akceptuję.
Oświadczam ponadto, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie przez organizatora
konkursu danych osobowych mojego dziecka dla celów niniejszego konkursu zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018.1000).

......................................................
data i miejscowość

....................................................................
podpis rodzica / opiekuna

