Zapraszamy
do udziału w Konkursie Poetyckim
pod hasłem: „Jesteśmy tacy sami – integracja w oczach dzieci i młodzieży”
z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

Celem konkursu jest:
1. Popularyzacja integracji społecznej dzieci i młodzieży.
2. Kształtowanie postaw akceptacji i szacunku wśród społeczeństwa.
3. Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i
rozumienia problemów osób niepełnosprawnych.
4. Rozwój wyobraźni wśród dzieci i młodzieży, poznanie zagadnień związanych z
niepełnosprawnością.
5. Nauka wyrażania swoich przemyśleń i odczuć w różny sposób.
Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 15 lat.
Wiersz powinien być napisany na komputerze na kartce formatu A4.
Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
Prace konkursowe powinny być wykonane indywidualnie
Wiersz konkursowy powinien być opisany na odwrocie wg wzoru,
Załącznik nr 1
6. Do pracy należy dołączyć poprawnie wypełnione wymagane oświadczenia. Wzory
wymaganych oświadczeń zostaną dołączone w formie załącznika. Prace bez
powyższych dokumentów nie będą poddane ocenie konkursowej!
1.
2.
3.
4.
5.

Ocena wierszy konkursowych
Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach:
1 kategoria - klasy I-III,
2 kategoria – klasy IV-VI
3 kategoria – klasy VII-VIII

Ocenie podlegać będą:




samodzielność wykonania pracy,
umiejętność doboru tematu pracy,
oryginalność

Terminy:
- prace można składać ( od 30.11.2020 r. do 18.12.2020 r.) osobiście – zostawiając na
portierni szkoły.
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4
Szkoła Podstawowa nr 39
ul. Obrońców Pokoju 4
44-105 Gliwice
- ogłoszenie wyników konkursu poetyckiego 22.01.2021 r.
- uroczyste wręczenie nagród odbędzie się po powrocie do szkoły
Osoby odpowiedzialne
Aneta Pilch, Olga Cierpińska, Iwona Gałka-Cygan, Ewa Słota, Monika Włoszczowska, Jola
Gajewska, Iwona Cyrus, Elżbieta Skomar

Załącznik nr 1
Wzór opisu pracy (do przyklejenia na odwrocie każdego złożonego wiersza)
KONKURS POETYCKI „Jesteśmy tacy sami – integracja w oczach dzieci i młodzieży”
Imię i nazwisko autora pracy:
Klasa i wiek:
Nazwa i adres szkoły:
Imię i nazwisko nauczyciela:
Dane kontaktowe szkoły (tel./mail).

Załącznik nr 2
KONKURS POETYCKI „Jesteśmy tacy sami - integracja w oczach dzieci i młodzieży”
Zgoda rodziców / prawnych opiekunów
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………….
w Konkursie Poetyckim pt. „Jesteśmy tacy sami – integracja w oczach dzieci i młodzieży”
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
………………………….………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu tj. Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego nr 4, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), dla celów związanych z organizowaniem konkursu, publikacją zgłoszonych
prac w całości lub w części w mediach drukowanych i elektronicznych oraz podejmowanych
przez organizatora działaniach promocyjnych.
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
…………………………………………………………………

