Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 serdecznie zaprasza
na XIX Rejonowy Konkurs - Zabawę
„Kto czyta, nie błądzi"
(konkurs czytania ze zrozumieniem z elementami czytania twórczego i krytycznego)
Celem konkursu - zabawy jest upowszechnienie
i propagowanie zainteresowań czytelniczych w wieku wczesnoszkolnym. Organizatorzy pragną
zwrócić uwagę na istotne znaczenie umiejętności krytycznego czytania we
współczesnej rzeczywistości.
TEGOROCZNE HASŁO:
„DYSCYPLINY SPORTOWE”
REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs odbędzie się 25.04.2018r. / środa / w godzinach 13.30- 15.30.
2. Zgłoszenie uczestników konkursu należy przesłać do poniedziałku 23.04.2018r. na adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wrocław, ul. Sołtysowicka 34
tel./(71) 798 69 27 pocztą elektroniczną:

zspnr4@poczta.onet.pl
(dojazd autobusem linii 119 i 116)
3. Jest to konkurs indywidualny, przeznaczony dla uczniów klas III szkół podstawowych,
wyłonionych w szkolnych eliminacjach / każda placówka wyłania trzech reprezentantów /.
4. Zadania konkursowe dotyczą edukacji polonistycznej, matematycznej oraz środowiska
przyrodniczego i oparte są na temacie przewodnim konkursu.
5. Prace uczestników są oceniane przez komisję, w której skład wchodzą nauczyciele szkół biorących
udział w konkursie.
6. W zgłoszeniu uczestników konkursu należy podać:
- imię i nazwisko uczestnika,
- szkołę i klasę,
- imię i nazwisko opiekuna .
7. Organizatorzy zapewniają uczestnikom dyplomy oraz poczęstunek. Każda szkoła dostarcza w dniu
konkursu zgody na udział uczniów w konkursie oraz nagrody książkowe (w cenie do 25 zł).
8. Uczestnicy konkursu przywożą ze sobą obuwie zmienne oraz piórnik z wyposażeniem.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

……………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika

………………………………………………………………………………………………………….
nazwa i adres placówki

o Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby organizacji
konkursu czytania ze zrozumieniem dla uczniów klas III „Kto czyta, nie błądzi",
organizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu, zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

o Wyrażam/ nie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na
stronie internetowej ZSP nr 4 we Wrocławiu.

......................………………………………………
data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela biorącego udział w konkursie

……………………………………………………
imię i nazwisko nauczyciela

………………………………………………………………………………………………………….
nazwa i adres placówki

o Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji
konkursu czytania ze zrozumieniem dla uczniów klas III „Kto czyta, nie błądzi",
organizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu, zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

o Wyrażam/ nie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku na stronie
internetowej ZSP nr 4 we Wrocławiu.

…………………………………………………………………
data i podpis nauczyciela

Wrocław,………………………

Karta zgłoszenia uczestnika konkursu czytania ze zrozumieniem
dla uczniów klas III „Kto czyta, nie błądzi”
organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu
25 kwietnia 2018r.

l.p.

1.
2.
3.

Imię i nazwisko uczestnika
konkursu

klasa

Imię i nazwisko opiekuna
/osoba przygotowująca ucznia do
konkursu/

