REGULAMIN KONKURSU ŚWIETLICOWEGO-PLASTYCZNEGO
„Ilustracja do wybranej baśni H.Ch.Andersena”
Zapraszamy do udziału w konkursie świetlicowym dzieci klas I-III ze szkół w Gminie
Piaseczno. Celem konkursu jest popularyzacja literatury dziecięcej, rozwijanie wrażliwości
twórczej oraz promowanie działań świetlicy szkolnej.
Prace będą oceniane w następujących kategoriach:



Klasy I
Klasy II-III

Prace nadesłane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie i nigdzie więcej nie
publikowane.
Technika wykonania prac jest dowolna przy zachowaniu formatu A4.
Praca powinna być opisana: imię i nazwisko, wiek, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko
opiekuna.
Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
konkursu swoich danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997roku, Dz.U.Nr 133,poz. 833,z późn. zm.)
Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
Prace należy składać do roku na adres:
Świetlica Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach ul.Dworska2 05-510
Konstancin Jeziorna do 20 listopada 2015r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 04.12.2015r. na stronie internetowej szkoły
www.szkolachylice.pl oraz przesłane do szkół drogą elektroniczną.
Kontakt - wychowawcy świetlicy : Anna Biaduń i Aneta Malecka

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Ilustracja do wybranego utworu F.Chopina”
Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dzieci klas I-III ze szkół w Gminie
Piaseczno . Celem konkursu jest popularyzacja muzyki Fryderyka Chopina, rozwijanie
wrażliwości twórczej.
Prace będą oceniane w następujących kategoriach:



Klasy I
Klasy II-III

Prace nadesłane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie i nigdzie więcej nie
publikowane.
Technika wykonania prac jest dowolna przy zachowaniu formatu A4.
Praca powinna być opisana: imię i nazwisko, wiek, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko
opiekuna.
Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
konkursu swoich danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997roku, Dz.U.Nr 133,poz. 833,z późn. zm.)
Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
Prace należy składać do roku na adres:
Świetlica Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach ul.Dworska2 05-510
Konstancin Jeziorna do 27.02 2016r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12.03.2016r. na stronie internetowej szkoły
www.szkolachylice.pl oraz przesłane do szkół drogą elektroniczną.
Kontakt - wychowawcy świetlicy : Honorata Kłosowska i Aneta Malecka

