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Sxefall lnu/wkl

Temat: Tworzymy swu'j wizerunek paprzez kulturę i sznumel.

Orgamzatorzv konkurs
- Szkola Podslnwowaimk Pollsml'lcml › lnllnk)rh n (›slnknn n-

Ilkmornwy pall'onal nad przcblcglcm l urgmllmqą klmkllhu „an Wall Lllnln) (Makau

Cele konkurs
I amm: szacunku laku
, podalam, dn budowania pmuldłnuxah nlann , mnynl,
. lwurteml: pn!yl)wneg0wwnnkn ula, cl osab
- pcszmovlanlc pran .gounnsu dlug gu ulnnieku.
z Propagnwanie pozylywnycl. warioscl i poslan
3. Uwrazllwieme na polneby lllnych osób.
4
s

Wyrahlzmlu umwlęuu › Wazamn Shelch lmsll ! uczuć n lnnnn- pmc plmly/nuh
lncl nldnnlna lnlcrprelacla pneus-mwmw m'm_ m' 'luklkklmi nwnm plklsukynugu

(: Rozbudzcnlcuklyvlnnsclillmżlmośuplasl' lnsl nemdnczcsmlknn konkursu
7 Wynllana dośwadczcń amslwzmch . metodyk-[mch„ma nnnmcn—ll prmkaducuh
„„na plaslyuns.

Warun udz alu w konkur
1 w kunkurśie mogą uwas-nnn, 'c
- szkoly pndsmmm.
3 Prace będą ocemdne w [l'/ech kalegonach uleknuull:
. klnsy | , lll szknły pnaslawonek
. klasy IV-VI szkaly podslanone,
. kla. VII - VIII szkoly podslanonni
3 Technl a . (bmw! pracy › dmmhm
4. Forma pracy . klnwnlnn,
Hollorowunc prace md)wldun|nk'

(n fclmlnlladsylmlla pluc ›ZUmamŻOZI mkn [kc)duledulanplullrclamum
(prace luldcshmc pn lcmllnm me ul:/mą „zl/„nu n klmkuhlcl

7.Aulurzy nąilcpszwh prac knf/„unam llalgmkly ! dwlom) Dlplmm SA nn.-nnlzlnm- luk/u
dla nauczymll będącym Uplekunmm kuul'cnlóu kunkulsll

xk Wymki kmlkulsu zoslana opubliknnanc x Ucrlxm :llzl , lu ~hulllc lmcmcllmcl szknlx.
a nagrody i dyplom) prześlcln) „nk-nn



Sklad kam su konkursowe
,. Pnedslawxclcl Wnua (unan Osjaków
mmm, sum„»
Anyma plastyk
N.,„u wlplaslyku
Pedagog ›zkuln)

Uwag koncowe
› Konkurs Jes, bazplam)
1 Każda pracapnwmnu b><-„, „ „, ndm'ocic Iwi» nmumcn „„w-m,- „„,ę , „,/„,w

autem pumy klasę. do której mmm, nauxmko „Mm,-,a,” w„" uc/ma. mnę-›
szkoły , ielekm kunukmwy Knmeczne jESI (alu: dołączcnic ośwaduęmą nyramiąccgo
zgodę „„ udział w kunkursic

: Organizatorzy konkursu zastrzegają „,ma pmvm d„ lalvąmunia prac nadcstmuch
w konku, & „„„ me wysylania nagród dla laurealów , osób „mmm,-|, drugą
puczmwą

4 Udzial « kunkursi: ies! równoznacz , , u):a/eniem „,-m uwrkulm pramvcgc
uczestnika Tgudy na przcm'urzamr przez nrgum/mmn ,a, mm, ohoboxnch m, punch)
kunknml 7gcdnic z an. 13 us, , i „„. : oraz .m w „>, , , „>, : mmm/(Minus
rm„mmu, Europeysklugn , Rady ZUM/670 l dma :7 mm,", :w, r „ „mnw „,-mm,.»
osób fizycznych w „„.../k„ , pr/chmuamcm Aumch mahmuch , „ ,p„„„,›
sxvobodnęgo przeplywu mkwh danych „w uchucvuu .()rcklw) 05 «, w

s Osob, biorąc: udział „ konkursie [gad/AH „ę. „ „,/„w„ „„I—„,., H,:grml). „,
opublikowaniu: danych , Mmmm, „., slmnm uuurnclnnq „w, „„„ „ InLĄhucIv
metkach (v,/jw cświadczrma stanmu zalącznik nr I)

5. Brak opisu pracy , oświadcnma dyskwalifikuje pracę.

7 góry dzi_ „Jem, wszystkim uczmnikom „ udzml „ knnLuruc

Adres nndsy nnn nrg
Szkola Podstawowa lm, vaslnr'xców sączniougch
„1 Częstochowska 34
987320 Osjaków
!eI/fax 43/34: 33 17

Pod vx/u vu lelcfnnu udzielmm dodalkuuph mlhrmucu Um- ~ ,w, kunkww



Żal'qclnik nr]

0 'adąenie
Wynn/am 7godę na udział mojego „ „wem * ,

w xvn Wojewódzkim Konkursie Plastyczn)m .:| Morzym)
iszacuuek ,

w qupku ; pnw)zslnn W_xrazam zgodę na przem: „m: prlę/ mgamzamm
konkursu danych osubnwych imzu'unku mo»ega w» dznecku lgodmc 7 „m |:» u. »

1 » us».
z oraz .m |4 usL 1 i us». : rozporządzenia Parlamemn Europejskiego » Rad) zma mo 7 dnm
37 kwietnia zma r vv sprawie ochrnn) osób mmm» »» „ww , [winmar/amam mmm
osobowych
» w sprawie swobodnegomagm.» mkxch amd» nra7 uch) »cm.» d)rckhu) «» u ;

Jcslcm śuiadcmy/a_ iz mum »» knnku -»e w »cdnn/nacm) ; nluudphmym
udzieleniem www! na wyormmmc pm» nu umnw vnlcmcnmcy ~lm» » »» hmmm.
mediach

„a, »» [enim-L napr/w mum-

adlmcmam. »z „po, Mum/um s»: z Regulaminem xvu ummmmg.» Kankww
Plastycznego „Tworzymy swój ww.-muck pupnez kulturę » szacunek iukcuph'v gun pem»

mmm» nudy”; Hud/»ca'uplekmm. »ę» komamw

- „mmm mmc


