Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim
Majdan Nepryski 18, 23 - 460 Józefów
84 687 80 74/ www.majdnepr.pl / e-mail. spmajdan@interia. pl

REGULAMIN KONKURSU
„MY PICTURE DICTIONARY”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ My Picture Dictionary” i jest zwany dalej:
"Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Majdanie
Nepryskim.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 08-19 marca 2021r.
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III z gminy Józefów, tj. Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim, Szkoły Podstawowej im.
Mieczysława Romanowskiego w Józefowie, Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej
w Stanisławowie i Szkoły Podstawowej im. K. Bartoszewskiego-Wira w Górecku
Starym.
2. Zadaniem dla uczestników konkursu jest przygotowanie jednej pracy plastycznej
formatu A3 obrazującej znaczenie wybranego przez ucznia słowa w języku
angielskim, np. słowo „coffee” (kawa) wykonany z ziaren kawy/ słowo „pasta”
(makaron) wykonane z makaronu. Technika pracy jest dowolna- musi nawiązywać
do wybranego słowa.
III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu jedną pracę, na której należy
umieścić informację o autorze pracy: imię, nazwisk, szkołę i klasę.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Uczestnicy konkursu składają prace w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Majdanie Nepryskim do dnia 19.03.2021r. Uczestnicy konkursu do
pracy konkursowej dołączają kartę zgłoszenia oraz zgodę rodzica na przetwarzanie
danych osobowych (załącznik 1 i 2 do regulaminu).
IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW
1. Po otrzymaniu prac konkursowych ich oceny dokona Komisja Konkursowa, w
której skład wchodzić będą: nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel plastyki,
nauczyciel świetlicy. Do Komisji Konkursowej nie mogą być powołani
wychowawcy klas I-III. Komisja przy ocenie będzie brała pod uwagę zgodność z
regulaminem i tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność, poprawność
językową oraz estetykę pracy.
2. Organizator przewiduje przyznanie nagrody rzeczowej za zajęcie I, II i III miejsca.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród rzeczowych i wyróżnień
zgodnie z decyzją podziału zaproponowaną przez Komisję Konkursową.
4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent
pieniężny.
5. Protokół Komisji Konkursowej zostanie opublikowany na stronie Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim tj. www.spmajdnepr.pl

Załącznik 1

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim
Majdan Nepryski 18, 23 - 460 Józefów
84 687 80 74/ www.majdnepr.pl / e-mail. spmajdan@interia. pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO GMINNEGO KONKURSU
,,MY PICTURE DICTIONARY”
Szkoły Podstawowe (klasy I - III)

1. Nazwa szkoły:……………………………………………………….....................................
Adres szkoły:…………………………………………………..............................................
Telefon kontaktowy:…………………………, e-mail szkoły:…………………………….
2. Imię i nazwisko ucznia:……………….…..……………………………………..…………
Klasa ………………………………………………………………………………………
3. Imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna ucznia uczestniczącego w Konkursie:
………………………………………………………………………………………………,

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

…………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika

Załącznik 2

ZGODA NA PRZETWARANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy mojego dziecka …………………………………
ucz. klasy ……….

……………………………………………………………………….
(nazwa szkoły)

w materiałach promocyjnych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim
oraz na przetwarzanie danych osobowych dziecka do celów konkursowych .
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych mojego dziecka ……………………………
w zakresie: imię i nazwisko, miejscowość, nazwa szkoły, wizerunku (zdjęcia), na stronie
internetowej, w prasie, w mediach. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu

Gminnego ,,MY PICTURE

DICTIONARY” organizowanego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie
Nepryskim jest dyrektor w.w szkoły.

Podstawa prawna:
1.Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:Dz. U. Z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.)
2.Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:Dz. U. Z 2006 nr 90. poz. 631 ze zm)

..……………………………
(data ,miejscowość)

……………………………………………….
(czytelne podpisy rodziców lub prawnych opiekunów )

