Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy zaprasza uczniów świetlic do udziału
w międzyszkolnym konkursie plastycznym: „Na ratunek 112”.
Patronat honorowy nad konkursem objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj
Bogdanowicz. Konkurs organizowany jest przy współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

REGULAMIN KONKURSU „NA RATUNEK 112”
Cele konkursu:


uwrażliwienie dzieci na osoby potrzebujące pomocy,



rozpropagowanie wśród uczniów sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia,



rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci.

Warunki uczestnictwa:


konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas I-VIII zapisanych do świetlicy,



format prac: A4 dla klas I-III, A3 dla klas IV-VIII,



technika dowolna, forma płaska.

Kryteria oceny:


właściwe ujęcie tematu i ciekawy sposób przedstawienia, jakość wykonania i estetyka.

Na odwrocie pracy należy nakleić formularz zgłoszenia, podpisany przez rodzica/opiekuna
dziecka.
Termin konkursu:
Prace konkursowe należy nadsyłać w zaklejonych kopertach do dn. 15.02.2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w terminie do dn. 28.02.2019 r.
Podsumowanie konkursu:
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
nagrodzonych osób i ich opiekunów.
Prace przechodzą na własność organizatora.
Nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie.
Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody. Na początku marca w Kujawsko-Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym.
Adres, pod który należy nadsyłać prace:
Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Tomasza Golloba 7
85-791 Bydgoszcz
Informacji o konkursie udziela Ewa Kobus tel. 603-546-896

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „Na ratunek 112”
Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
……………………………………………………………………………
Klasa: ………………
Dane szkoły zgłaszającej:
………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko, telefon kontaktowy lub e-mail opiekuna:
……………………………………………………………………………………………………………
Metryczki należy umieścić na odwrocie pracy.
Oświadczenie:
Oświadczam, że informacje przedstawione przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym są zgodne
ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu plastycznego „Na ratunek 112”,
akceptuję ten regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych
osobowych mojego dziecka, podanych w formularzu przez organizatora na potrzeby konkursu oraz
w celach promocyjnych organizatora.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia
jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie.
Podpis rodzica/opiekuna prawnego:

…………………………………………………………

