100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

POWIATOWY KONKURS
NA GRĘ PLANSZOWĄ
"To mój kraj - planszowe podróże po Polsce"

Powiatowy Konkurs "To mój kraj - planszowe podróże po Polsce"
na opracowanie i wykonanie gry planszowej odwołującej się do historii, kultury,
literatury, geografii i/lub przyrody Polski.
Cele konkursu:
•
Uczczenie jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości;
•
rozwijanie i pogłębianie zainteresowania historią, literaturą, kulturą, geografią i przyrodą
naszej ojczyzny;
•
ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej,
•
pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu,
•
zaprezentowanie talentów uczniów, m.in. plastycznych, technicznych, informatycznych,
•
rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów,
•
propagowanie kulturalnego spędzania czasu wolnego,
•
promowanie gier planszowych jako edukacyjnej formy rozrywki.
Uczestnicy:

–

uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych.

Czas trwania:
- od 15 marca do 22 maja 2018 r.
Organizator:
- Nauczyciele poloniści Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Subkowach. Konkurs jest
organizowany pod patronatem Wójta Gminy Subkowy Mirosława Murzydło.
Regulamin
1.
Tematyka gry powinna nawiązywać do historii, kultury, literatury, geografii i/lub przyrody
Polski.
2.
Każda gra musi być pracą wykonaną wg własnego pomysłu, własnoręcznie, w formacie nie
mniejszym niż A3, techniką dowolną, dla 2-4 graczy.
3.
Praca powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej, tj.: tytuł, prostą
instrukcję, planszę, pionki, itp.
4.

Planszę należy zabezpieczyć poprzez oklejenie taśmą bezbarwną bądź poprzez laminowanie.

5.

Gra może być wykonana indywidualnie lub grupowo (maksymalnie 3 osoby).

6.
Kryteria oceny: pomysłowość, poprawność merytoryczna, samodzielność, estetyka
wykonania.
7.

Gra powinna zawierać dołączoną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1).

8.
Do pracy winna być dołączona pisemna zgoda rodziców na przetwarzanie danych
osobowych dziecka w celach związanych z konkursem (załączniknr 2).
9.

Jedna placówka może nadesłać max. 5 prac.

10.

Nadesłane prace nie mogą być nigdzie wcześniej oceniane na innych konkursach.

11.
Dostarczone prace nie będą zwracane. Zostaną wyeksponowane podczas gminnych
obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
12.

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa.

13.

Prace konkursowe z dopiskiem:

Powiatowy Konkurs "To mój kraj - planszowe podróże po Polsce"
należy przekazywać drogą pocztową na adres:

Zespół Szkół w Subkowach
Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi
ul. Zamkowa 2
83-120 Subkowy
tel./fax: 58 5368 566
w terminie do 22 maja 2018 r. (decyduje data wpływu).
Rozstrzygnięcie konkursu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły do 1 czerwca 2018 r.
www.zssubkowy.pl
Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 7 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w budynku gimnazjum.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy, a ich opiekunowie –
podziękowania.
Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela organizator pod numerem telefonu
660 148 125.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Z wyrazami szacunku
Organizatorzy:
Anna Dzienniak-Kowalska
Mariola Goleniowska
Maria Odrowska

Dyrektor
Waldemar Pawlusek

Załącznik nr 1

POWIATOWY KONKURS NA GRĘ PLANSZOWĄ
"To mój kraj - planszowe podróże po Polsce"

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko autora/autorów,
klasa:
................................................................................................................................................................
. …..........................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Tytuł gry: …...........................................................................................................................................
Pełna nazwa
szkoły: …................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............
Adres
szkoły:. …...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............
e-mail i telefon
szkoły:….................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...........
Imię i nazwisko nauczycielaopiekuna:…............................................................................................................................................
................

…...................................................
podpis osoby zgłaszającej

Załącznik nr 2

POWIATOWY KONKURS NA GRĘ PLANSZOWĄ
"To mój kraj - planszowe podróże po Polsce"

ZGODA RODZICÓW
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku
w artykułach do prasy, stronach internetowych i innych publikacjach mojego dziecka:
.........................................................................................................................................
do celów Powiatowego Konkursu na grę planszową "To mój kraj - planszowe podróże po Polsce".

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

.....................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

