Regulamin

Gminnego konkursu literackiego

Rok 2018
rokiem Ireny Sendlerowej
Organizator:

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie

Cele:
1)
2)
3)
4)
5)

zainteresowanie uczniów działalnością Ireny Sendlerowej,
uczczenie pamięci ofiar Holocaustu,
podkreślenie wartości tolerancji wobec innych narodowości,
zachęcenie uczniów do twórczości literackiej,
odkrywanie talentów, doskonalenie sztuki pisarskiej uczniów.

Zadanie konkursowe:
Napisanie pracy na jeden z dwóch tematów:
1. List do Ireny Sendler z podziękowaniem za uświadomienie młodym Polakom
wartości dobra, altruizmu i otwartości na potrzeby pokrzywdzonych przez los.
lub:
2. Fragment pamiętnika nt. „Irena Sendler to kobieta, którą warto naśladować”.
Uczestnicy konkursu:
•
•
•

uczniowie klas IV-VII szkół z terenu gminy Tryńcza,
liczba uczestników jest nieograniczona,
jeden uczestnik konkursu może napisać dwie prace na obydwa tematy (jw.).

Termin nadsyłania prac:
do 12 maja 2018 r. (10. rocznica śmierci Ireny Sendlerowej).

Wyniki konkursu do 18 maja 2018 r. zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły
psp.ubieszyn.pl oraz przesłane do szkół, których uczniowie wezmą udział w konkursie.
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Adres nadsyłania (dostarczania) prac:
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
Ubieszyn 65
37-204 Tryńcza

Założenia organizacyjne:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie (wysłanie) do PSP w Ubieszynie samodzielnie napisanej pracy wraz z oświadczeniem – zgodą na przetwarzanie
danych osobowych (załącznik do niniejszego regulaminu).
2. Z każdej szkoły podstawowej z terenu gminy Tryńcza w konkursie może wziąć udział
nieograniczona liczba uczniów.
3. Konkurs odbywa się w jednej kategorii wiekowej: klasy IV-VII szkół podstawowych.
4. Udział w konkursie polega na napisaniu tekstu na temat zgodny z myślą przewodnią
konkursu, która brzmi: Za co podziwiam Irenę Sendler, czego mnie uczy, w czym mogę
ją naśladować? Tematy prac literackich – patrz: Zadanie konkursowe.
5. Praca powinna być w pełni autorska, tj. napisana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
6. Praca konkursowa powinna być opatrzona:
• imieniem i nazwiskiem autora,
• pełną nazwą szkoły,
• klasą,
• imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna.
7. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone do 18 maja 2018 r. na stronie internetowej
szkoły psp.ubieszyn.pl oraz przesłane do szkół, których uczniowie wezmą udział w konkursie.
8. Organizator za zajęcie I, II i III miejsca przewidział nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną
przekazane do szkół wraz z wynikami konkursu i wręczone przez dyrektora tamtejszej
szkoły.
9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
10. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Dodatkowych informacji udziela:
Agata Wróbel
agata855@op.pl
608 215 796
Gorąco zachęcam
do udziału w konkursie
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Załącznik do Regulaminu Gminnego konkursu literackiego
„Rok 2018 rokiem Ireny Sendlerowej”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
………………………………………..........................................................................................................................
imię i nazwisko uczestnika konkursu

przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie i publikację pracy
literackiej autorstwa mojego dziecka po rozstrzygnięciu konkursu „Rok 2018 rokiem Ireny
Sendlerowej” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.
Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych.
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka – w przypadku
wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie – zgodnie z
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie
pracy konkursowej, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki
uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej szkoły www.psp.ubieszyn.pl.
* Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanej pracy jest uczestnik konkursu
zgodnie z regulaminem konkursu.
* Akceptuję regulamin konkursu.

………………….…………………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

* W kwadracie postawić X.
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