Regulamin szkolnego konkursu literackiego
“ Łączy nas bajka “ - z okazji Międzynarodowego
Dnia Osób Niepełnosprawnych
POSTANOWIENIA OGÓLNE :
I. Konkurs organizowany jest pod nazwą “ Łączy nas bajka “ dalej zwany „Konkursem”.
II. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w
Legionowie.
III. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie: 18 listopada – 30 listopada 2020 roku.
IV. Cele konkursu :




uwrażliwienie dzieci na problemy osób niepełnosprawnych,
przybliżenie zagadnień dotyczących niepełnosprawności, takich jak integracja, tolerancja,
równość,
rozwijanie umiejętności literackich .

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE :
I . Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w
Legionowie .
II . Zostanie przprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych :



uczniowie klas 1-3 indywidualnie lub rodzinnie
uczniowie klas 4-8 indywidualnie

III. Każdy uczestnik lub rodzina może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Utwór wcześniej
niepublikowany , musi być napisany w języku polskim .

IV. Prace powinny być podpisane : imię , nazwisko i klasa . Każdy uczestnik powinien dołączyć do
swojej pracy: oświadczenie i zgodę Rodziców.
V. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
VI. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania prac na stronie internetowej szkoły .

ZASADY KONKURSU :
I.Każdy uczestnik lub rodzina (w kategorii klas 1-3) konkursu pisze jedną bajkę .
II. Forma pracy to plik komputerowy , nie przekraczający 5 stron formatu A4.
III. Termin i miejsce składania prac:
Termin przesyłania prac wraz ze zgodą do 30 listopada na pocztę email :
Karolina Mendlikowska karolina.mendlikowska@sp3legionowo.pl ,
Anna Niemczyk anna.niemczyk@sp3legionowo.pl ,
Wanda Łuczywek wanda.luczywek@sp3legionowo.pl
IV. Kryteria oceny :






Ocenie podlegać będzie kreatywne ujęcie tematu niepełnosprawności .
Zgodność pracy z tematem konkursu .
Poprawność i kultura językowa .
Spójność tekstu.
Estetyka zapisu ( akapity ) .

V. Jury i nagrody :
Prace będą oceniane przez jury powołane przez Dyrektora szkoły podstawowej nr 3 im. Janusza
Kusocińskiego w Legionowie.
W każdej kategorii nagrodzone zostaną trzy najciekawsze i zgodne z tematem konkursu bajki .
Ogłoszenie wyników nastąpi 3 grudnia 2020 roku i zostanie podane na stronie internetowej szkoły .
Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły .

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW :
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Janusza Kusocińskiego w Legionowie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu .
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
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Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu : p.Karolina Mendlikowska, p.Anna
Niemczyk , p.Wanda Łuczywek .

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
………..................……......................
(miejscowość, data)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………
w konkursie literackim “Łączy nas bajka” .
…………………………………………
Podpis rodziców/ opiekunów prawnych

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego
postanowienia.
……………………………………
Podpis rodziców/ opiekunów prawnych

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 pk1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
………………………………………w celu udziału w konkursie „Łączy nas bajka “,
którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w
Legionowie
………………………………………….……
Podpis rodziców/ opiekunów prawnych
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