
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS REGIONALNY 

„WSPOMNIENIA Z WAKACJI – MOJA POLSKA” 

 

• Organizatorzy: Dyrekcja, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SP 65 im. G. Morcinka w Katowicach 

• Adresaci: Uczniowie klas I-III publicznych katowickich szkół podstawowych 

• Terminy:  

• Nieprzekraczalny termin składania prac: 22 października 2018 roku. 

• Opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni o wynikach. 

• Cele konkursu: 

• Promowanie najpiękniejszych i najciekawszych dla dzieci miejsc w Polsce. 

• Wzbogacanie wiedzy o Polsce. 

• Zachęcanie do działalności artystycznej jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego. 

 

• Zadanie konkursowe: 

Zadaniem uczestnika jest indywidualne wykonanie farbami pracy plastycznej przedstawiającej najpiękniejsze 
wakacyjne miejsce w Polsce. Format pracy – A3 lub A4 – na kartce z bloku technicznego. 
 

• Uczestnicy:  
Uczniowie klas I-III publicznych szkół podstawowych.  
 

• Miejsce składania prac:  

Szkoła Podstawowa nr 65 im. G. Morcinka w Katowicach, ul. Kukułek 2a, prace można zostawiać w świetlicy szkolnej 
w godzinach od 7.00 do 17.00.  

Do każdej pracy powinna być dołączona wizytówka - umieszczona w prawym dolnym rogu, na której będą widniały 
dane dotyczące pracy: imię autora, klasa, nazwa szkoły oraz nazwa miejsca przedstawionego na pracy. 

Do każdej pracy powinno być dołączone zgłoszenie zawierające dane: imię i nazwisko autora, klasę, adres szkoły, 
telefon szkoły, imię i nazwisko wychowawcy klasy. 

• Prace uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 

• Jury przyzna nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. 

• Decyzje jury konkursowego są ostateczne. 

• Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

 

 

Organizatorzy: 
Agnieszka Góźdź, Izabela Bienioszek 



 

Zgłoszenie do konkursu regionalnego Międzyszkolny Konkurs Regionalny „Wspomnienia z wakacji – moja Polska”  

Imię i nazwisko autora, klasa. 

 

 

Klasa. 

 

 

Nazwa i adres szkoły.  

 

 

Telefon szkoły. 

 

 

Imię i nazwisko wychowawcy klasy. 

 

 

Potwierdzenie rodzica. 

 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  
w Międzyszkolnym Konkursie Regionalnym „Wspomnienia  
z wakacji – moja Polska”. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora 
konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach 
wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz.U. 1997 r. Nr 133 poz. 883) 
3. Wyrażam zgodę na publikowanie nadesłanej przez moje 
dziecko pracy konkursowej na wystawie w Szkole 
Podstawowej nr 65 im. G. Morcinka w Katowicach. 
 
Data: …………………………….   Podpis: …………………………………….. 
 
 

 

 


