"Gmina Jordanów-ciekawe miejsce na ziemi"REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I
WCZESNOSZKOLNYM ORAZ ICH RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
Regulamin.
1. Uczestnikiem może zostać grupa lub osoba indywidualna. Zapraszamy dzieci uczęszczające do
przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych, ich rodziców i wychowawców
2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu DWUSTRONICOWEJ kartki z przewodnika turystycznego
przedstawiającej wybraną miejscowość (lub jej region) z terenu Gminy Jordanów
Na pracy powinna znaleźć się:







duża i wyraźna nazwa prezentowanej miejscowości
niewielka mapka Polski z zaznaczona lokalizacją przedstawionej miejscowości;
opis ciekawych miejsc, notka historyczna, ważne osoby związane z miejscowością,
ciekawostki, itp.
zdjęcia (wydrukowane i wklejone, albo wydrukowane bezpośrednio na kartce projektu, ale
nie wywołane (prosimy nie wklejać gotowych zdjęć)-chodzi o to, aby każda strona
przewodnika, który powstanie z prac była cieniutka).
NAJLEPIEJ WYKORZYSTAĆ DZIECIĘCE RYSUNKI ważnych obiektów czy mapek wykonane
bezpośrednio na pracy lub zeskanowane, pomniejszone i wklejone w odpowiednim miejscu.
podpis autora (na drugiej stronie, na dole, małą czcionką)

3. Metryczka. UWAGA: DO KAŻDEJ PRACY DOŁĄCZYĆ NALEŻY METRYCZKĘ Z DANYMI AUTORA ORAZ
PLACOWKI, JEDNAK NA PRACY NALEŻY SIĘ TYLKO PODPISAĆ IMIENIEM, NAZWISKIEM I EWENTUALNIE
NAZWĄ PLACÓWKI.
4. Ważne, aby w pracy był widoczny wkład dziecka (oczywiście konieczna jest pomoc osoby dorosłej
do zaplanowania, zaprojektowania, wydrukowania tekstu czy zeskanowania zdjęć)
5. wymagany format Kartka a4, dwustronnie zapełniona. Może być kolorowa, ale miękka, nie
techniczna.
6. Technika wykonania pracy: dowolna, płaska, z wykorzystaniem technik komputerowych, różnego
rodzaju edytorów tekstów i grafiki.
7. Prace złożone w konkursie przechodzą na własność Organizatora i mogą być wykorzystane do
stworzenia przewodnika turystycznego po ciekawych miejscach w Polsce.

Prace należy zapakować do koperty, zabezpieczając je przed pomięciem i zniszczeniem, dołączyć
karteczkę z metryczką i przesłać lub dostarczyć osobiście do Organizatora.
6. Prace należy składać do 14. listopada 2018 roku na adres:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W TOPORZYSKU
TOPORZYSKO 166
34-240 JORDANÓW
z dopiskiem: KONKURS "Gmina Jordanów..."

7. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca w konkursie. Najlepsze prace
zostaną wykorzystane do stworzenia projektu przewodnika "100 wyjątkowych miejsc Niepodległej"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka...................................................... w Gminnym Konkursie
"Gmina Jordanów-ciekawe miejsce na ziemi" organizowanym przez SP im. Jana Kochanowskiego w
Toporzysku. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną Organizatora dotyczącą
przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich
danych
osobowych
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach wyłonienia zwycięskich prac w Konkursie Gmina Jordanówciekawe miejsce na ziemi oraz w celu zaprezentowania prac konkursowych w albumie 100 wyjątkowych
miejsc Niepodległej.
................................................
podpis rodzica

