"Nie przychodzę uczyć dzieci,
ani też ich bawić,
przychodzę śpiewać z nimi..."
Maria Konopnicka
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Organizator konkursu: SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARII KONOPNICKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE
Patronat honorowy: BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI
Patronat medialny: WIADOMOŚCI MIEJSKOGÓRECKIE
REGULAMIN XI GMINNEGO KONKURSU
im. MARII KONOPNICKIEJ
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. Cele konkursu:
- popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej wśród uczniów szkół
podstawowych gminy Miejska Górka,
- uwrażliwienie na piękno utworów Marii Konopnickiej,
- interpretacja literacka i plastyczna utworów Marii Konopnickiej,
- propagowanie idei poprawnego posługiwania się językiem polskim,
- kultywowanie tradycji i promocja szkoły.
2. Warunki konkursu:
Uczestnikami konkursu są uczniowie ze szkół podstawowych gminy Miejska
Górka. Każda placówka biorąca udział w konkursie przesyła do organizatorów
prace uczniów wybrane przez szkolną komisję:
 klasy IV – VI – album „Maria Konopnicka – życie i twórczość dla
dzieci”
 praca plastyczna wykonana przez ucznia z klas I – III w dowolnej
technice i formacie A 3 – ilustracja wiersza Marii Konopnickiej „Stefek
Burczymucha”

 praca plastyczna wykonana przez ucznia z klas IV– VI w dowolnej
technice i formacie A 3 – portret Marii Konopnickiej.
3. Przebieg konkursu:
a / każda placówka biorąca udział w konkursie prześle do organizatorów w
terminie do dnia 22 maja br. prace uczniów wybrane przez szkolną komisję:
b/ przysłane prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez
organizatorów i wyeksponowane w dniu konkursu.
4.Uwagi końcowe:
 konkurs odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. (czwartek) o godzinie
13:00 w Szkole Podstawowej w Miejskiej Górce,
 przewidywany czas zakończenia konkursu godz.14:30,
 uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe,
 uczestników konkursu należy zgłaszać pisemnie do dnia 19 maja 2017 r.
( załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowa, załącznik nr 2 - zgoda na udział
oraz przetwarzanie danych )
 wszelkie informacje można przesłać drogą elektroniczną,
 regulamin konkursu i załączniki znajdują się na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Organizatorzy:
1. Barbara Rosik
2. Małgorzata Kędzia
3. Romana Musioł
4. Mirosława Olszak

Dyrektor Szkoły:
Jarosław Latusek

Załącznik nr 1
do regulaminu
konkursu
w r. szk. 2016/2017

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Miejskiej Górce
__________________________________________
ul. Konopnickiej 14, 63-910 Miejska Górka tel./ fax. 65 5474 311

XI GMINNY KONKURS
im. MARII KONOPNICKIEJ
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Nazwa placówki:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
1/ Imię i nazwisko ucznia / uczniów z kl. IV – VI (album )
.................................................................................................................................
Nazwisko nauczyciela: ...........................................................................................
2/ Imię i nazwisko ucznia z kl. I - III ( część plastyczna )
.................................................................................................................................
Nazwisko nauczyciela:...........................................................................................
3/ Imię i nazwisko ucznia z kl. IV - VI ( część plastyczna )
.................................................................................................................................
Nazwisko nauczyciela: ...........................................................................................
Potwierdzenie dyrektora szkoły:

Załącznik nr 2
do regulaminu
konkursu
w r. szk. 2016/2017

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem mojego syna/ mojej córki do XI Gminnego Konkursu im. Marii
Konopnickiej ja, niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły
Konopnickiej

w

Miejskiej

Górce

wraz

z

Podstawowej im. Marii

podaniem

imienia,

nazwiska

i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik / uczestniczka konkursu
…………………………………………………...………………………………………….……………
imię, nazwisko uczestnika konkursu
uczeń / uczennica klasy …… Szkoły Podstawowej / Zespołu Szkół w ……………………………..,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z późniejszymi zmianami).
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby w/w konkursu,
2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,

…………………………………..

………………………………………..

(data)

* - oświadczenie podpisuje czytelnie rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika

podpis rodzica *

