Regulamin konkursu
Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem i podpisanymi pracami
konkursowymi należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 19 stycznia 2014 r. (decyduje data
stempla pocztowego) na adres:
Zespół Szkolno – Przedszkolny
Publiczne Gimnazjum
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Woli Radłowskiej 67
33 –133 Wał –Ruda,
telefon: 14 6782038
• Prace powinny być na odwrocie podpisane w sposób wyraźny i trwały (pisak niezmywalny).
Nie należy ich składać i rolować. Mile widziana oprawa w passe – partout.
•

Prace poetyckie należy przesłać w formie pisemnej oraz jeśli to możliwe w elektronicznej na
adres poczty szkolnej: zspwr@interia.pl

•

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie lub listownie.

•

Prace niezgodne z wymogami regulaminu (niesamodzielne, plagiaty, publikowane wcześniej,
uczestniczące w innych konkursach lub zniszczone w transporcie) będą zdyskwalifikowane.

•

Prace przechodzą na własność organizatorów konkursu i nie będą zwracane autorom.

•

Decyzje Jury konkursu są ostateczne.

•

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 11 marca 2014 r. o godzinie 1000 w Publicznym
Gimnazjum w Woli Radłowskiej
Zapraszamy!

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami publikowanymi na stronie internetowej
http://www.zspwolaradlowska.pl, http://www.pz.lap.pl, http://www.sce.pl

Patronat honorowy

Patronat medialny:

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU
w XI Ogólnopolskim Konkursie Poetycko – Plastycznym
„Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem...”

UCZNIA

UCZESTNIKA, KTÓRY
NIE JEST UCZNIEM

............................................................

...........................................................

(imię i nazwisko Uczestnika)

(imię i nazwisko Uczestnika)

..........................................................................

.............................................................................

(dokładny adres szkoły)

(dokładny adres)

..........................................................................

....................................................................

..........................................................................

..................................................................

..........................................................................

.............................................................

( gmina, powiat. województwo)

( gmina, powiat. województwo)

........................................................................

..............................................................

( numer telefonu szkoły)

( numer telefonu)

Opiekun..........................................
(imię i nazwisko)

pieczęć szkoły i dyrektora:

Podpis uczestnika

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej / literackiej zatytułowanej
.................................................................................................................. Przekazuję ją bezpłatnie na rzecz
organizatorów XI Konkursu Poetycko – Plastycznego pod hasłem „Błogosławiona Karolino świeć nam
przykładem”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie tej pracy w związku z konkursem i szerzeniem kultu
Bł. Karoliny w formie ekspozycji, druku oraz do rozpowszechniania na nośniku elektronicznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją
konkursu.

....................................................................
( miejscowość, data)

.......................................................
(czytelny podpis Uczestnika)

