REGULAMIN
konkursu na kolaż „Irlandia w moich oczach”
1.

ORGANIZATOR
Koordynatorzy projektu POWER - Ewelina Wójcik i Anna Lekston
Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku

2.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
Prace oddajemy do p. E. Wójcik lub A. Lekston, Szkoła Podstawowa w
Wierzchowisku, do 17 KWIETNIA 2019r.

3.
a.

CELE
Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach
anglojęzycznych – ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach.
Wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim.
Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka
angielskiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach oraz stworzenie
szansy wygrania.
Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.
Sprawdzenie wiedzy uczniów na temat krajów anglojęzycznych.

b.
c.

d.
e.
4.

UCZESTNICY
Konkurs przeznaczony jest zarówno dla uczniów Szkoły Podstawowej jak i
Gimnazjum.

5.
ZASADY
a.
Praca konkursowa ma mieć formę kolażu w formacie A3. Oceniana jest strona
merytoryczna i artystyczna pracy.
b.
Prace uczniów oceniane są przez jury wybrane przez organizatora.
c.
Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.
d.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa organizator.
e.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
f.
Konkurs jest organizowany w ramach projektu POWER „Innowacyjny nauczyciel
– zmotywowany uczeń”
g.
Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na umieszczanie pracy
oraz wizerunku ucznia na stronie szkoły, na profilu projektu
www.facebook.com/Wierzchowisko.ma.POWER/ oraz blogu uczniowskim
www.wierzchowiskomapower.simplesite.com/ i wiąże się z wypełnieniem
załącznika nr 1.

Zącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: __________________________________
Klasa: _______________________

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu na kolaż „Irlandia w moich
oczach”, akceptuję jego treść i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka na udział w konkursie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka oraz jego pracy i/lub na
inne rozpowszechnianie powyższych , m.in. na stronie www szkoły, na profilu projektu
www.facebook.com/Wierzchowisko.ma.POWER/

oraz

blogu

uczniowskim

www.wierzchowiskomapower.simplesite.com/

Miejscowość i data

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

____________________________

_____________________________

