XVII EDYCJA
DZIELNICOWEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS I- III
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY VIII
„KRAKÓW – MOJE MIASTO”
Zapraszamy uczniów klas I, II i III szkół podstawowych znajdujących się na terenie
Dzielnicy VIII do udziału w konkursie pt. „Kraków- moje miasto”. Pytania konkursowe
będą dotyczyć legend, zabytków, sławnych postaci, tradycji i instytucji krakowskich.
Konkurs jest organizowany pod patronatem Rady Dzielnicy VIII oraz Dyrekcji
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 w Krakowie.
Regulamin konkursu:
1. W konkursie bierze udział po dwóch reprezentantów wyłonionych
z każdego poziomu danej szkoły.
2. Dla poziomu każdej klasy będą dostosowane pytania, na które uczniowie będą
odpowiadać pisemnie w dwuosobowych zespołach.
3. Konkurs odbędzie się 16 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 w Krakowie przy ul. Lipińskiego 2, w stołówce
szkolnej, w godz. 10.00 - 11.00 (dla wszystkich poziomów równocześnie).
4. Reprezentanci przynoszą: klej, kredki, ołówek i pióro.
5. Prosimy o wypełnienie oraz przyniesienie zgody rodzica/opiekuna na udział dziecka
w ww. Konkursie (wzór w załączniku).
6. Prosimy, aby uczniowie byli ubrani w szkolne stroje wyjściowe.
7. Prosimy o potwierdzenie udziału do 7 maja 2019 r. SMS-em u jednego
z organizatorów konkursu (szczegóły w szkolnym mailu) lub telefonicznie pod
numerem 12/266 54 97.
8. Prace uczniów zostaną ocenione przez członków zespołu jury, w skład którego
wchodzą organizatorzy konkursu.
9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 23 maja 2019 r. o godz.10.50
w auli Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151. Prosimy, aby na tę
uroczystość przybyli wszyscy uczestnicy konkursu.
Elżbieta Klecha
Maria Batko-Kotaś
Magdalena Biesiadecka

załącznik
OŚWIADCZENIE
Na podstawie art.6 ust. 1a RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie,
przetwarzanie i wykorzystywanie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi
nr 151 w Krakowie danych personalnych (imię, nazwisko, klasa, szkoła), wizerunku,
materiałów audiowizualnych z udziałem mojego dziecka.......................................................,
zebranych w trakcie organizowania Konkursu „Kraków-moje miasto”/ „Krakowska
Ósemka-moja dzielnica”* z wyłączeniem art.81 ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu zamieszczania informacji o ww.
Konkursie na stronie internetowej Szkoły, instytucji z nami współpracujących oraz
w celach promocyjnych Szkoły. Jestem świadoma/-y faktu, że przysługuje mi prawo wglądu
do danych osobowych i ich poprawiania.
*niepotrzebne skreślić

..............................................................
miejscowość, data

......................................................
podpis rodzica/opiekuna
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