Zaproszenie
do udziału
w II Międzyszkolnym
Drużynowym
Konkursie Czytelniczym
- „Akademia Jana Brzechwy”
organizowanym przez
Publiczną Szkołę Podstawową
w Nowym Świętowie

8 maja 2017r.

REGULAMIN
II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
- „Akademia Jana Brzechwy”

Organizator/Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie, Nowy Świętów 65,
tel/fax 774397021, e-mail: szkolans@wp.pl
Termin: poniedziałek 8 maja 2017 r.
Czas trwania: godz.: 9.00 – 12.30
Cele:







Rozbudzenie pasji i zainteresowań czytelniczych
Popularyzacja wśród uczniów twórczości Jana Brzechwy
Poznawanie języka literackiego, poszerzanie wiedzy, rozwijanie wyobraźni, mowy, myślenia,
uczuć, kształtowanie postaw i rozumienia wartości uniwersalnych,
Rozwijanie sprawności w zakresie umiejętności pracy z tekstem, budowania poprawnych
wypowiedzi , interpretacji utworów
Nauka przez zabawę
Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.

Zasady uczestnictwa:















W konkursie biorą udział 3-osobowe zespoły uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
Konkurs ma charakter drużynowy
Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie jeden zespół
Zgłoszenia (karta zgłoszenia) przyjmowane będą do dnia 28 kwietnia 2017 r. w formie
mailowej lub osobiście
Zadania obejmują twórczość Jana Brzechwy, a w szczególności Akademię Pana Kleksa,
wybrane utwory ze zbioru „Brzechwa Dzieciom” oraz wybrane fakty biograficzne
Jednym z zadań zespołu jest wcześniejsze przygotowanie do recytacji 1 wybranego przez
siebie utworu poetyckiego Jana Brzechwy (forma recytacji dowolna: indywidualna, grupowa,
dialogowana)
Ze względu na różnorodność zadań konkursowych prosimy uczestników o zabranie ze sobą
wygodnych strojów
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora
Decyzje Komisji Konkursowej są ostatecznie i nie podlegają weryfikacji ani zaskarżeniu
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu organizacji konkursu
Organizator nie zwraca kosztów dojazdu uczestników
Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
Bliższych informacji na temat konkursu można uzyskać u p. Magdy Kwit (tel.502924916)
lub w sekretariacie szkoły

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY

- „AKADEMIA JANA BRZECHWY”

KARTA ZGŁOSZENIA
Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu zgłaszam chęć udziału reprezentacji
naszej szkoły w II Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym - „AKADEMIA JANA
BRZECHWY”

Nazwa i adres szkoły:
…………………………………………………..……………………………..………………………………
…………………………………………………………………………….……….……………………………
…………………………………………………………………………….……….……………………………

W konkursie wezmą udział następujący uczniowie (imię i nazwisko):

- 1. ................................................................
- 2. ................................................................
- 3. ................................................................
Opiekunem uczniów jest: ..............................................................

………….……………….

……………..……….……

podpis opiekuna grupy

pieczęć szkoły

Miejscowość i data ……………………………………………………..

…………..…..…………….
podpis dyrektora

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami)
Wyrażamy

zgodę

na

umieszczenie

i

przetwarzanie

danych

osobowych

oraz wizerunku (m.in. zdjęcia, filmu, imienia i nazwiska dziecka)

syna/córki*) ……………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

biorącego/biorącej*) udział w II Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym - „Akademia Jana
Brzechwy” organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w Nowym Świętowie.
Jednocześnie oświadczamy, iż akceptujemy postanowienia zawarte w regulaminie konkursu,
który

znajduje

się

na

stronie

internetowej

organizatora

pod

adresem

–

www.pspnowyswietow.internetdsl.pl
……………………………………..……

……………………………………….………..

miejscowość i data

podpis rodziców/prawnych opiekunów

*) Proszę podkreślić właściwe

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami)
Wyrażamy

zgodę

na

umieszczenie

i

przetwarzanie

danych

osobowych

oraz wizerunku (m.in. zdjęcia, filmu, imienia i nazwiska dziecka)

syna/córki*) ……………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

biorącego/biorącej*) udział w II Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym - „Akademia Jana
Brzechwy” organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w Nowym Świętowie.
Jednocześnie oświadczamy, iż akceptujemy postanowienia zawarte w regulaminie konkursu,
który

znajduje

się

na

stronie

internetowej

organizatora

pod

www.pspnowyswietow.internetdsl.pl
……………………………………..……
miejscowość i data

*) Proszę podkreślić właściwe

……………………………………….………..
podpis rodziców/prawnych opiekunów

adresem

–

