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II  OORRGGAANNIIZZAATTOORR  KKOONNKKUURRSSUU::  

Organizatorem międzyszkolnego konkursu „Cudze chwalicie, swego nie znacie” jest:  
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu przy ul. Grudzickiej 48. 
  

IIII  AADDRREESSAATT::  

Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych.  
  

IIIIII  CCEELLEE  KKOONNKKUURRSSUU::    

Rozwijanie zainteresowań polską historią, kulturą, regionami i językiem wśród uczniów klas IV-

VIII szkoły podstawowej. 
 Kształtowanie poczucia dumy narodowej. 
 Ukazanie piękna ojczyzny, jej walorów poznawczych. 
 Popularyzacja wiedzy o historii, kulturze, regionach, osiągnięciach Polaków na przestrzeni dziejów. 
 Doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy. 
 Stwarzanie uczniom możliwości  rozwijania swoich talentów. 
 Pobudzanie twórczej inicjatywy ucznia. 
  

IIVV  TTEEMMAATTYYKKAA  II  FFOORRMMAATT  PPRRAACC::  

 Udział w konkursie polega na wykonaniu plakatu zawierającego reklamę naszej ojczyzny, 

wydobyciu jej wszelkich walorów. 

 Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowana i 
nienagradzana w innych konkursach. 

 Powinna być wykonana na kartce co najmniej A3, techniką dowolną. 
  

VV  WWAARRUUNNKKII  UUCCZZEESSTTNNIICCTTWWAA  WW  KKOONNKKUURRSSIIEE::  

 Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pracy konkursowej przez ucznia na adres 
organizatora konkursu.  

 Nagrody będą przyznawane w 2 kategoriach: I kat.: klasy IV-V-VI oraz II kat: VII-VIII. 

 Do pracy należy dołączyć wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna na udział ucznia w 
konkursie, przetwarzanie jego danych osobowych, utrwalenie i bezpłatne 

wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 1).  
 Każda szkoła może wytypować do konkursu dwie prace z każdej kategorii. Uczestnik 

konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 
 Praca powinna zawierać: imię, nazwisko uczestnika, do której klasy uczeń uczęszcza, 

adres szkoły. 
 Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do ich publikacji. 
  

VVII  TTEERRMMIINN  KKOONNKKUURRSSUU::  

 Termin nadsyłania prac konkursu został ustalony na 7 listopada 2018 r. 

 Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się podczas uroczystej akademii, w dniu 12 listopada 2018 r. 

 Laureaci konkursu zostaną oficjalnie zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu. 
  

VVIIIIII  KKOOMMIISSJJAA  KKOONNKKUURRSSOOWWAA::  

Komisja konkursowa składać się będzie z nauczycieli języka polskiego, plastyki, techniki, historii i 

geografii Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu. 



Załącznik nr 1 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

1. Imię i nazwisko  

…………………………………………………………………………………… 

2. Szkoła, wiek, klasa  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

  

1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 
im. Księcia Jana Dobrego w Opolu przy ul. Grudzickiej 48. 

2. Podane dane są przetwarzane w celu realizacji konkursu. 

3. Podane dane będą udostępniane na stronie internetowej Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu. 

4. Mam prawo do wglądu i poprawiania treści swoich i mojego dziecka danych 
osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych jest 

równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. 

 

                                          

……………………………………………. 

                            Podpis rodzica/opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 
związanego z realizacją konkursu przez  Publiczną Szkołę Podstawową nr 20 im. 
Księcia Jana Dobrego w Opolu 

 

      ……………………………………………. 

                            Podpis rodzica/opiekuna 


