Regulamin konkursu plastycznego Szkoły SÓWKA Nauczanie Języków Obcych
Anna Chybińska
Cele:
rozwijanie umiejętności plastycznych i językowych, wyobraźni
kształcenie umiejętności tworzenia plakatu jako środka komunikacji
promowanie idei uczenia się języków obcych
wspieranie uzdolnień uczniów
promowanie samokształcenia uczniów
prezentacja umiejętności uczniów
Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą wziąć udział kursanci szkoły SÓWKA NJO Anna Chybińska w
wieku do 15 roku życia
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie przez uczestników pracy
plastycznej wraz z hasłem reklamowym.
Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę plastyczną, wykonaną
dowolną techniką na arkuszu od A4 do A3.
Prace będą opublikowane na stronie Facebook:
www.facebook.com/sowkanjonowosolna/
Laureaci wyłonieni zostaną w drodze głosowania na portalu społecznościowym
Facebook poprzez kliknięcie ikony „lubię to” pod daną pracą plastyczną. Prawo do
głosowania będą mieć tylko osoby należące do fanów SÓWKI.
Zwycięskimi trzema plakatami będą te, które zdobędą kolejno największą ilość
głosów.
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostaną własnością organizatora.
Wśród uczestników konkursu wyłonieni zostaną zwycięzcy:
I miejsce: karta podarunkowa do Aquaparku FALA o wartości 110zł oraz prezentacja
pracy na stronie internetowej szkoły
II miejsce: voucher 3DCC dla dwóch osób do CINEMA CITY w Manufakturze Łódź
oraz prezentacja pracy na stronie internetowej szkoły
III miejsce: FISZKI dostosowane do poziomu i języka jakiego laureat konkursu się
uczy oraz prezentacja pracy na stronie internetowej szkoły
Wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki.
Terminy:
uczestnicy oddają poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeń oraz prace do dnia
12.03.2016
konkurs zostanie rozstrzygnięty 21.03.2016
Organizator:
Szkoła językowa SÓWKA Nauczanie Języków Obcych Anna Chybińska
Ul. Powstańców Wlkp. 16/5 91-040 Łódź
e-mail: sowkanjo@gmail.com

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie
Imię i nazwisko ucznia:.................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna prawnego:………………………………………….
Adres zamieszkania:
ul. ……………………………………………………………………………………………….
kod…… - ……. miejscowość ………………………………………………………………..
telefon ………………………………………………
Oświadczenia:
1. Niniejszym oświadczam, że zgłoszona przeze mnie do konkursu „SÓWKA otwiera drzwi do
świata” praca plastyczna jest moim dziełem i nie narusza niczyich osobistych praw autorskich.
2. Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu. Jego postanowienia
przyjmuję bez zastrzeżeń i czuję się nimi związany/-a.
3. Oświadczam, iż w przypadku uznania złożonej przeze mnie pracy za najlepszą, wyrażam zgodę
na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do tej
pracy.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z
pózn. zm.) przez Organizatora konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i
rozstrzygnięciem Konkursu.

Data:………………………………………
Podpis opiekuna prawnego:…………………………………………….

