Międzyszkolny Konkurs ,,Downe śląskie graczki”
Regulamin konkursu
I. 1.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 28 im. Miłośników Rokitnicy
w Zabrzu.
2. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół.
3. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do 5.06.2017 r.
II. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I- III, IV-VI szkół podstawowych.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez rodziców/
opiekunów prawnych regulaminu konkursu oraz zobowiązaniem się do
przestrzegania zasad konkursu.
III. Zasady konkursu
1. Uczestnik ma wykonać plakat w formacie A3 przedstawiający opis i sposób gry lub
zabawy ruchowej, którą bawiono się dawniej na podwórku. Opis ma być krótki, ale
trafny i w jasny sposób prezentujący zasady dawnej śląskiej gry lub zabawy
ruchowej.
2. Aby wziąć udział w konkursie, wykonaną pracę należy dostarczyć do 2.06.2017r.
godzina 14:00.
3. Do 6.06. 2017 r. jury konkursu wyłoni laureatów, którym przyzna nagrody
rzeczowe.
4. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: I-III i IV-VI.
5. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi 6.06.2017 r. Informacja o wynikach zostanie
przesłana do szkół drogą mailową.
6. Nagrody zostaną wręczone w siedzibie szkoły przy ul. Kosmowskiej 43 o terminie
rozdania nagród każdy laureat zostanie poinformowany.
7. Do pracy należy dołączyć metryczkę (na odwrocie pracy)– załącznik nr 2.
IV. Wykorzystanie prac
1. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac.
V. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu ,,Downe śląskie
graczki” jest Szkoła Podstawowa nr 28 w Zabrzu im. Miłośników Rokitnicy.
2. Od wszystkich uczestników biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda
rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i zgoda na
rozpowszechnianie wizerunku - załącznik 1.
VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie
internetowej szkoły- www.sp28.zabrze.pl
Organizator
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Załącznik 1

Zgoda rodzica autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska
autora pracy oraz wizerunku autora w związku z udziałem w konkursie ,,Downe
śląskie graczki” we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym
konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez
organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie
prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy
dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do
podanych danych oraz możliwości ich poprawiania"
............................................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

Zgoda rodzica autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie
nadesłanej pracy:
„Wyrażam zgodę na udział ................................................................................... *
w konkursie ,,Downe śląskie graczki” oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy.
Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej Organizator nabywa prawo własności do
przysłanych materiałów.
..............................................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

* imię i nazwisko autora pracy

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu oraz akceptuję jego
warunki.
..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)
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