Rada Rodziców SP Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie we współpracy z
Panią Pielęgniarką ogłasza

konkurs plastyczny dla dzieci pt.
,,Zdrowe uszy mam, bo o nie dbam".

Celem konkursu jest kreowanie zdrowych zachowań i dbanie o zmysł
słuchu (uświadomienie znaczenia dbałości o zmysł słuchu).
CELE :
1. Podniesienie poziomu świadomości uczniów w zakresie dbania
o zmysł słuchu .
2. Kształtowanie nawyków ,które pomogą uczniom dbać o zmysł
słuchu .
3. Kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności
za własny słuch.
4. Zapobieganie wadom nabytym.
Dbamy o słuch poprzez m.in :
- ograniczenie słuchania głośnej muzyki
- unikanie głośnych miejsc
- ograniczenie czasowe słuchania muzyki w słuchawkach
5. Dzieci znają zagrożenia płynące z nieprzestrzegania zasad
higieny zmysłu słuchu.
Regulamin konkursu:
Organizator:
Rada Rodziców SP Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie,
Pani Agata Tabor-pielęgniarka szkolna.
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z kl. I-VIII SP Nr 2
im. Jana Pawła II w Węgrowie.
2. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych: kl. I-III i IV-VIII.
3. Uczestnicy przygotują prace o tematyce ukazującej jak można
zadbać o zmysł słuchu, przy wykorzystaniu dowolnych technik
plastycznych.
4. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę plastyczną w formacie
A3.

5. Praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką zawierającą
imię i nazwisko autora, wiek i klasę, do której uczęszcza
uczestnik konkursu.
6. Pracę plastyczną należy złożyć do 18.02..2019r. w gabinecie
Pani Pielęgniarki.
7. Jury oceni pomysłowość, samodzielność oraz jakość wykonanych
prac i na tej podstawie dokona wyboru zwycięzców
( miejsce I , II , III w każdej kategorii wiekowej )
8. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w miesiącu marcu na
tablicy ogłoszeń i stronie internetowej, gabinecie Pielęgniarki.
9. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
10.Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na stronie
internetowej oraz innych miejscach, wybranych przez
organizatora.
11. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają
własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich
publikacji.
Postanowienia dodatkowe.
1.Rodzice uczestników konkursu ,,Zdrowe uszy mam, bo o nie
dbam'' wyrażają zgodę na umieszczenie danych osobowych dzieci
i ich przetwarzanie w celu obsługi konkursu.
2. Osobie, której dane osobowe zostaną umieszczone w zbiorze
danych służy prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz poprawiania a także do jej usunięcia ze zbioru.
3. Rodzice laureatów wyrażają zgodę na zrobienie i publikację zdjęć
na potrzeby organizatora.
4. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

