KONKURS ŚWIĄTECZNY
Weź udział w konkursie świątecznym i wygraj ROWER !!!
lub inne wspaniałe nagrody !!!
Wykonaj pracę na temat:

MOJA WYMARZONA WIGILIA
Może to być wypracowanie, wiersz, praca plastyczna, komiks lub krótki film,
który samodzielnie nakręcisz.
Przed przystąpieniem do pracy zapoznaj się z REGULAMINEM KONKURSU
(znajduje się poniżej).
Ostateczny termin składania prac: 04.12.2017r. godz. 12.00
u koordynatora konkursu w każdej szkole na terenie naszej gminy.
Rozdanie nagród nastąpi 17 grudnia 2017 r. w trakcie Koncertu
Świątecznego i Wigilii Dzieci w Smoszewie. Więcej informacji o wydarzeniu już
wkrótce na plakatach i w Internecie.

Konkurs w ramach kampanii „Wigilia bez alkoholu. Wigilia dla rodziny”
Organizator konkursu:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Zakroczymiu
Partnerzy Kampanii:
Fundacja Kierunek Smoszewo
Fundacja Smoszewski Brzeg
Stowarzyszenie DOBRY KLIMAT w Zakroczymiu
Patronat Honorowy Kampanii: Burmistrz Gminy Zakroczym

Regulamin Konkursu

Świątecznego w ramach Kampanii „Wigilia bez alkoholu.
Wigilia dla rodziny ”w 2017r.
1.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 im. Pomnik Wdzięczności
w Zakroczymiu
 Szkoły Podstawowowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Emolinku
 Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach.

2.

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy na temat:
„Moja wymarzona wigilia”

3.

Rodzaj i technika pracy jest dowolny, może to być np. wypracowanie, wiersz,
praca plastyczna, komiks krótki film itp.

4.

Pracę należy przynieść niepodpisaną do koordynatora konkursu w danej szkole

5.

Koordynator nada pracy konkursowy numer (w celu zachowania
anonimowości w trakcie oceny prac i odpowiednio ją opisze (numer, informacja
o wieku autora).

6.

Wraz z pracą należy złożyć zgodę rodziców/opiekunów na udział
w konkursie (druki dostępne u koordynatora, na stronie internetowej gminy
Zakroczym oraz szkół biorących udział w konkursie)

7.

Ostateczny termin składania prac u koordynatorów to:
04 grudnia 2017r. godz. 12.00. Prace złożone po terminie nie będą oceniane.

8.

Oceny prac dokona Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Zakroczymiu

9.

Rozdanie nagród nastąpi 09 grudnia 2017 r. w trakcie Koncertu Świątecznego
i Wigilii Dzieci w Smoszewie.

10.

Każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzyma pamiątkowy dyplom
i słodki upominek :)

POWODZENIA!!!

……………………………..

Zakroczym, dn……………………

(imię i nazwisko)
……………………………..
(adres)

……………………………..
(tel. kontaktowy)

Zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
Niniejszym wyrażam zgodę na:
a)

udział mojego syna/córki w konkursie świątecznym organizowanym przez Gminną Komisję

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakroczymiu
b)

ewentualną publikację pracy dziecka w prasie i Internecie.

c)

przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka dla potrzeb konkursu (zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j. t Dz.U. z 2016r. Poz. 922)
z prawem dostępu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji
d)

publikacje danych dziecka w trakcie publicznego ogłoszenia wyników konkursu

oraz w prasie i Internecie, obejmujących imię, nazwisko, wiek, dane szkoły
e)

przetwarzanie wizerunku mojego dziecka (zdjęcia).

Zakroczym, dnia……………………..

…………………………………
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

