V Bielański Konkurs Charytatywny
„Palma Wielkanocna”

Organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Bielany
oraz Szkołę Podstawową nr 77
Ul. Samogłoska 9
01 – 980 Warszawa

REGULAMIN
V Bielańskiego Konkursu Charytatywnego
„Palma Wielkanocna”

1. Z ramienia organizatorów osobami odpowiedzialnymi są nauczyciele Szkoły
Podstawowej nr 77:
• Żaneta Pianko
• Karolina Maroszek
2. Cele konkursu:
• popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów
wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
• pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy
w obrzędowości ludowej;
• rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
• uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka;
• kształtowanie postawy altruistycznej;
• promocja szkoły w środowisku lokalnym;
• rozwijanie wrażliwości estetycznej i plastycznej.
3. Uczestnicy konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów bielańskich szkół podstawowych.
Palmy Wielkanocne będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
• uczniowie klas 0 – II
• uczniowie klas III- V
• uczniowie klas VI – VIII;
4. Tematyka prac
Palma Wielkanocna
5. Zasady konkursu
• Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną Palmę Wielkanocną.
• Praca musi być przestrzenna.

• Każda Palma powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko autora,
szkołę, klasę, imię i nazwisko opiekuna.
Prace uczniów będą prezentowane w Szkole Podstawowej nr 77. Następnie
zostaną sprzedane na kiermaszu wielkanocnym ( 09.04.-12.04.2019r).

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na rehabilitację Patryka,
absolwenta naszej szkoły, który uległ poważnemu wypadkowi i wymaga
bardzo kosztownej rehabilitacji.

6. Przebieg konkursu
I ETAP SZKOLNY
Prace uczniów wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do świetlicy SP77
do dnia 2 kwietnia 2019r.
II ETAP FINAŁOWY
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 08.04.2019r. Laureaci zostaną
powiadomieni drogą elektroniczną o terminie i miejscu wręczenia nagród.
Kryteria oceny:
• walory merytoryczne – zgodność z celami konkursu;
• walory artystyczne – ogólne wrażenie, pomysłowość, oryginalność,
estetyka wykonania pracy.
7. Rozstrzygnięcie konkursu
Prace uczniów oceniać będzie jury w składzie:
p. Żaneta Pianko, p. Karolina Maroszek, p. Anna Stodulska, p. Ewa Żułma.
Decyzje jury są ostateczne.
Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni okolicznościowymi dyplomami
i upominkami.
Jury wybierze 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.
8. Postanowienia ogólne
Dostarczenie prac na konkurs oraz podanie danych osobowych jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zrzeczeniem się
praw autorskich wykonanej pracy na rzecz organizatora konkursu.

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych na
szkolnej stronie internetowej organizatora.

Formularz deklaracji w załączeniu.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
Sekretariat SP 77:
22 834-09-92
506-211-892

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

Życzymy POWODZENIA!

Szkoła Podstawowa nr 77
Ul. Samogłoska 9
01-980 Warszawa
Tel. (22) 834 09 92
Dyrektorzy Bielańskich
Szkół Podstawowych

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy uczniów bielańskich szkół podstawowych do
wzięcia udziału w V Bielańskim Konkursie Charytatywnym ,,Palma Wielkanocna”.
Organizatorami konkursu są Burmistrz Dzielnicy Bielany oraz Szkoła Podstawowa
nr 77.
Mamy nadzieję, iż konkurs spotka się z zainteresowaniem z Państwa
strony. Prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym nauczycielom, uczniom
oraz zapoznanie się z regulaminem konkursu.

W imieniu organizatorów,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 77

Karta zgłoszenia
V Bielańskiego Konkursu Charytatywnego
,,Palma Wielkanocna”

1. Wykonawca: (imię, nazwisko, klasa, wiek)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Nazwa szkoły:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Oświadczenie rodziców lub opiekunów
My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przekazanie danych osobowych
naszego dziecka (imię i nazwisko) wraz z Palmą Wielkanocną jego
autorstwa do Szkoły Podstawowej nr 77.
Oświadczamy, że:
• nie będziemy mieli żadnych, finansowych roszczeń z tego tytułu;
• wyrażamy zgodę na zaprezentowanie Palmy Wielkanocnej naszego
dziecka w Szkole Podstawowej nr 77 oraz sprzedaż podczas
kiermaszu, z którego uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na
rehabilitację Patryka – absolwenta Szkoły Podstawowej nr 77.

…………………………………………………………………

