Regulamin
ZSO nr 14 w Gliwicach zaprasza uczniów klas trzecich do udziału
w XXII Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno – Literackim Wiedzy o Gliwicach
im. Edmunda Całki „Gliwice – moje miasto”.
Konkurs odbędzie się w budynku przy ul. Jedności 35.
CELE KONKURSU:
• poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego miasta i regionu
• rozwijanie postaw patriotycznych poprzez poznawanie dziedzictwa
kulturowego swojego regionu
• znajomość ludzi zasłużonych dla miasta oraz najważniejszych faktów z historii
i aktualnych wydarzeń w Gliwicach
• pogłębianie wiedzy o rodzinnym mieście Gliwice
• motywowanie dzieci do twórczej aktywności
• rozwijanie i kształtowanie wyobraźni
• rozbudzanie ekspresji twórczej
WARUNKI KONKURSU:
• Każdą szkołę może reprezentować trzech uczniów, którzy przy wsparciu
nauczyciela wykonują pracę w formie lapbooka.
https://www.youtube.com/watch?v=jge6pDgGpr4
https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw
https://www.youtube.com/watch?v=JDcK_9DOQQw
Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę p.t. „Gliwice – moje miasto”.
Prace grupowe nie podlegają ocenie.
• Lapbook należy wykonać na małym arkuszu brystolu.
• Prace powinny być opisane na odwrocie.
•

METRYCZKA
Imię i nazwisko ucznia
klasa
Nazwa szkoły, adres
Nr telefonu szkoły
Nauczyciel przygotowujący

Do pracy należy dołączyć Załącznik nr 1, 2.
Udział w konkursie oznacza akceptację jego warunków opisanych w niniejszym regulaminie
Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie danych
osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów (imię i nazwisko, klasa, placówka,
upublicznienie wizerunku) w celu organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz
archiwizacji koniecznych dokumentów dotyczących konkursu.
• Informacje, które można umieścić w lapbooku:
- Położenie Gliwic
- Symbole miasta Gliwice i jego dzielnice
- Zabytki Gliwic, miejsca użyteczności publicznej
- Zilustrowanie fragmentu legendy „Chrupiące półksiężyce” z książki E. Całki „Świat gliwickich
legend” i staranne przepisanie z książki kilku zdań dotyczących wykonanej przez ucznia ilustracji
- Znani gliwiczanie
- Ciekawostki dotyczące miasta Gliwice
- Ciekawe miejsca w Gliwicach, które warto zobaczyć
- Najważniejsze wydarzenia z przeszłości oraz dnia dzisiejszego Gliwic
- Quizy, zagadki, rebusy związane z naszym miastem
- Samodzielnie napisany wiersz (przynajmniej dwie zwrotki) o dzielnicy, w której mieszka uczeń
• Jury będzie oceniać dostarczone lapbooki.
• Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i drobne upominki rzeczowe.
• Najciekawsze, starannie, estetycznie wykonane prace - lapbooki otrzymają I, II, III miejsce,
możliwe będą wyróżnienia. Decyzja jury jest ostateczna.
• Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2022 roku do
ZSO nr 14 (dawna SP 14) ul. Jedności 35 Gliwice 44-119, telefon do szkoły: 32 237 02 97
• Rozstrzygnięcie konkursu będzie 17 V 2022r na stronie ZSO 14.
• Zapraszamy na wręczenie nagród za udział w konkursie 8 czerwca 2022r o godz. 14.00
• Dostarczone prace nie będą podlegały zwrotowi.
• Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy:
kbpoloczek@interia.pl lub pod nr telefonu 608739360.
•
•
•

Organizatorki konkursu:
mgr Katarzyna Poloczek
mgr Elżbieta Adamczyk
mgr Bożena Doluk - Michałowska

Załącznik nr 1
ZGODA RODZICÓW /PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W XXII
MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNO - LITERACKIM IM. E. CAŁKI
„GLIWICE - MOJE MIASTO”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………
z klasy ………. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa, adres placówki)
w Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno - Literackim im. E. Całki „Gliwice - moje miasto”,
którego organizatorem jest ZSO nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach.
…………………………………………………………………………………………………..
(data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby
przeprowadzenia Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno- Literackiego im. E. Całki „Gliwice- moje miasto”, zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2022r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz
nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka
…………………………………………………………………………………….. w zakresie koniecznym do
prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia przez ZSO 14 w Gliwicach.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w tym rozpowszechnianie w Internecie, zamieszczanie w
materiałach promocyjnych, informacyjnych.

………………………………………………………………………………………………….
(data, czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

ZAŁĄCZNIK NR 2
Oświadczenie i zgody nauczycieli - opiekunów
Oświadczam, że znam i akceptuję regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno- Literackiego im. E. Całki
„Gliwice- moje miasto” organizowanego przez ZSO nr 14 w Gliwicach

………………………………………
(data, miejsce)

………………………………………………..
(podpis nauczyciela- opiekuna)

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych , mojego wizerunku dla potrzeb Międzyszkolnego
Konkursu Plastyczno- Literackiego im. E.Całki „Gliwice- moje miasto” organizowanego przez ZSO nr 14 w
Gliwicach.

…………………………………..
(data, miejsce)

………………………………………………...
(podpis nauczyciela- opiekuna)

