REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN JANA PAWŁA II

„Jan Paweł II – Pamięć i Tożsamość”.

Adresaci konkursu
Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej Nr. 2 im. Jana Pawła II
w Węgrowie.
1. Organizatorzy konkursu
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im Jana Pawła II w Węgrowie oraz
Węgrowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Kreatywni ’18.
2. Cele konkursu
• Upamiętnienie postaci patrona szkoły Jana Pawła II.
• Rozwijanie zainteresowań literackich, historyczno–teologicznych uczniów
inspirowanych życiem i działalnością papieża Jana Pawła II.
• Popularyzowanie wiedzy o papieżu Janie Pawle II wśród dzieci i młodzieży.
• Stworzenie uczniom możliwości twórczego wyrażania swoich przemyśleń
inspirowanych życiem i nauką Jana Pawła II.
• Doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich.
3. Organizacja konkursu
Konkurs podzielony został na trzy części.
Część I – Konkurs literacki na wiersz o Janie Pawle II.
Pierwsza część konkursu przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych klas
IV-VIII i polega na napisaniu wiersza poświęconego pamięci wybitnego Polaka Jana
Pawła II . Wiersze nadesłane na konkurs ( co najmniej 12 wersów) muszą być
napisane samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowane i nieprzedstawiane na
innych konkursach.
Część II- Konkurs wiedzy
Druga część konkursu przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły
Podstawowej. W tej części uczestnicy przystąpią do testu wiedzy
dotyczącego postaci Jana Pawła II.
Część III- Konkurs plastyczny
Trzecia część konkursu przeznaczona jest dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII
Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej.
Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką np. rysunkową (ołówek,
kredki, tusz, węgiel), malarską, collage, witraż, mozaika itp. W formacie od A3 do A1
Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej
niepublikowane i nieprzedstawiane na innych konkursach. Wszystkie prace należy
podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora.

4. Zasady udziału w konkursie
1) Termin dostarczenia pracy literackiej i plastycznej upływa 12.10.2020 r. o godz.
16:00 . Na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko autora oraz jego
wiek, Do każdej pracy należy oświadczenie- zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem konkursu
(załącznik 1).
2) Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia
konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę
na opublikowanie jego imienia i nazwiska.
3) Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator konkursu zastrzega sobie
prawo do ich wystawienia i opublikowania.
4) Termin zgłoszenia do konkursu wiedzy upływa 09.10.2020 r.
Test konkursowy zostanie przeprowadzony 12.010.2020r. o godz. 09:00
w budynku Szkoły.
5) Organizator informuje, że niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem
określającym zasady konkursu. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest
jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
6) Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają nauczyciele:
Konkurs literacki – p. Beata Gadomska
Konkurs wiedzy- p. Bożena Grażyna Gierłowska
Konkurs plastyczny- p. Radosław Łuszczyński
5. Adres
Szkoła podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie
ul. Kościuszki 16
07 – 100 Węgrów
6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1) Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
2) Wyniki konkursu oraz termin wręczenia nagród zostanie ogłoszony do końca
października br. na stronie internetowej szkoły.

Załącznik 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

.................................................................................................
(imię i nazwisko)
.................................................................................................
(data urodzenia)
.................................................................................................
(imiona rodziców/opiekunów prawnych)
.................................................................................................
(adres zamieszkania)
.................................................................................................
(nr telefonu)
.................................................................................................
(adres e-mail)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie oraz na przetwarzanie jego
danych osobowych z godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, do celów
związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę
na. publikowanie pracy konkursowej mojego dziecka w celach promocyjnych.

......................……………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna)

