REGULAMIN V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„BOHATEROWIE POLSKIEGO PODZIEMIA
NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO”
1. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 65 im. Alfa Liczmańskiego
ul. Śluza 6 80-770 Gdańsk
tel. (58) 301 45 46 fax (58) 320 33 80
e-mail: szkola@sp65.edu.pl
www.sp65.edu.pl
2. Cele konkursu:
 odkrywanie bohaterskich losów Żołnierzy Wyklętych,
 ocalenie od zapomnienia bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego,
 rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest historia
Polski,
 kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne.
3. Zasady uczestnictwa.
 konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas I -VI
województwa pomorskiego,
 rozstrzygnięty zostanie w następujących kategoriach wiekowych:
1. kl. I-III
2. kl. IV-VI
 tematyka prac plastycznych dotyczy zagadnień walk żołnierzy polskiego podziemia









niepodległościowego w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu
technika prac dowolna
format prac A-4 lub A-3
nie przyjmujemy prac zbiorowych
każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje wypisane drukowanymi
literami:
1. imię i nazwisko autora
2. klasa, wiek
3. adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik, telefon, nr faxu
4. imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę
osoby biorące udział w konkursie „Bohaterowie Polskiego Podziemia Niepodległościowego”
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami)
przekazane prace na konkurs przechodzą na własność Organizatora

4.Termin i miejsce nadsyłania prac:
27 lutego 2018 r. (data wpłynięcia pracy)
na adres Organizatora
5. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 02 MARCA 2018 r. o godz.
11.00
na uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w SP nr 65
w Gdańsku ul. Śluza 6
Koordynator konkursu: Elżbieta Pachana - tel. 502 152 794

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE PLASTYCZNYM
„BOHATEROWIE POLSKIEGO PODZIEMIA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO”
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Szkoła Podstawowa nr 65
im. Alfa Liczmańskiego
ul. Śluza 6
80-770 Gdańsk
tel. (58) 301 45 46
fax (58) 320 33 80
e-mail: szkola@sp65.edu.pl
www.sp65.edu.pl
1. Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………….
2. Adres szkoły: ………………………………………………………………………………..
3. Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………………………………………..
4. Tel. …………………fax…………………… e-mail
…………………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

KATEGORIA
WIEKOWA

KLASA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oświadczam, iż zapoznałam/ -em się z regulaminem i akceptuję jego warunki

……………………………………………
Podpis opiekuna/ nauczyciela

