Regulamin przyznawania nagród rzeczowych ufundowanych
przez Wójta Gminy Michałowice oraz przez Radę Rodziców
Szkoły Podstawowej w ramach konkursów podczas
Festynu Rodzinnego Szkoły Podstawowej w Komorowie
w dniu 23 września 2018 r.
1. Festyn Rodzinny zostanie zorganizowany 23 września 2018 r. na terenie
Z.S.O. w Komorowie w godzinach 13.30-18.00.
2. W trakcie Festynu odbędzie się przyznawanie nagród rzeczowych
ufundowanych przez Wójta Gminy Michałowice oraz przez Radę Rodziców
Szkoły Podstawowej dla uczestników konkursów.
3. Osoby biorące udział w konkursach są zobowiązane do zapoznania się z
niniejszym regulaminem, dostępnym w miejscu odbywania się konkursów lub
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Komorowie.
4. W trakcie Festynu odbędą się konkursy dla uczniów klas 0-VIII:
* uczniowie klas 0-I będę wykonywać z klocków ziemniaczanych „Bajkowe
zwierzę”
* uczniowie klas II-IV będą wykonywać pracę plastyczną „Mój wymarzony plac
zabaw”
* uczniowie klas V-VI będą pisać rymowankę o szkole (2-5 wersów)
* uczniowie klas VII-VIII będą układać hasło na temat profilaktyki uzależnień
5. W trakcie przeprowadzania konkursów będą przetwarzane dane osobowe w
celach informacyjnych. Ich przetwarzanie będzie się odbywało w czasie trwania
konkursów oraz wręczania nagród. Bez ich podania nie jest możliwe
uczestnictwo w konkursach.
6. Rejestracja i weryfikacja tożsamości uczniów klas 0-I, chętnych do wzięcia
udziału w konkursie, następuje na podstawie ustnego potwierdzenia jej przez
rodzica lub opiekuna prawnego.
Rejestracja i weryfikacja tożsamości uczniów klas II-VIII, chętnych do wzięcia
udziału w konkursach, następuje na podstawie posiadanej legitymacji szkolnej.
Jeśli jej nie posiadają np. w wyniku przyczyn losowych (zagubienie,
zniszczenie), powinni w dniach poprzedzających Festyn uzyskać w sekretariacie
Szkoły Podstawowej specjalne zaświadczenie, które umożliwi im udział w
konkursach.
7. Uczniowie uczestniczący w konkursach wykonują swoje prace podczas
Festynu w wyznaczonych do tego miejscach. Wykonywanie prac będzie miało

miejsce między godziną 14.00 a 15.30. Uczniowie wykonują prace
samodzielnie. Prace muszą być podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i
klasą (w konkursie klas 0-I do wykonanych prac zostaną dołączone karteczki z
danymi autora).
8. W każdym z konkursów zostaną przyznane 3 główne nagrody + wyróżnienia.
Rozdanie nagród rzeczowych na scenie głównej rozpocznie się o godzinie 17.00
i trwać będzie do godziny 18.00.
9. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Wójt Gminy Michałowice, Dyrektor
Z.S.O. w Komorowie, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej,
nauczyciel języka polskiego, nauczyciel plastyki.
10. Nagrodzeni uczniowie odbierają osobiście nagrodę na scenie.

