Regulamin
Szkoła Podstawowa nr 38 im. W. Kazaneckiego w Białymstoku
zaprasza do wzięcia udziału w
V Edycji Wojewódzkiego Konkursu „Влюбиться в Россию”
1.

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych województwa podlaskiego.

2.

Tematem przewodnim V Edycji są „Rosyjskie tradycje i zwyczaje”.

3.

Praca konkursowa powinna być samodzielnie wykonana. Może to być plakat (format B1/1000mm x 707
mm), album, rzeźba, grafika, origami, praca w formacie 3D, itp. - zgodnie z tematem konkursu - jedna forma
do wyboru. Prezentacje multimedialne nie będą oceniane.

4.

Techniki wykonania prac dowolne.

5.

Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazja i szkoły podstawowe.

6.

Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, pomysłowość, poziom artystyczny, oryginalne ujęcie
tematu i przydatność edukacyjna wykonanej pracy.

7.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić kartę zgłoszeniową zawartą w załączniku i przesłać na adres
e-mail anna-targonska@wp.pl do 30 kwietnia 2018 roku .

8.

Gotowe prace wraz z wydrukowanym i podpisanym oryginałem karty zgłoszeniowej powinny być dostarczone
pocztą lub osobiście na adres: PG 15 im. Wiesława Kazaneckiego, ul Porzeczkowa 11, 15 – 815 Białystok /
sekretariat/ do 11 maja 2018r. z dopiskiem: Konkurs wojewódzki - „Влюбиться в Россию”

9.

Nagrody i wyróżnienia przyzna komisja powołana przez organizatora, a osoby wyróżnione i nagrodzone
zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną.

10. Uroczyste wręczenie nagród połączone z wystawą prac odbędzie się 17 maja 2018 roku
o godz. 11.00.
11. Organizatorzy nie zwracają prac oraz zastrzegają sobie prawo ich wykorzystania do celów edukacyjnych i
umieszczenia na stronie internetowej szkoły.
12. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach
informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem.
13. Udział w konkursie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody uczestników na przetwarzanie danych
osobowych na rzecz konkursu zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
14. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
15. Dodatkowych informacji udziela Anna Targońska – tel. szkoły: 85 6530860,
e-mail: anna-targonska@wp.pl

