
Z okazji 760 rocznicy lokacji miasta Czeladź

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi zaprasza do udziału

w konkursie „Czeladź – moje miasto”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - V szkół podstawowych z Czeladzi

Cel główny – poznanie historii miasta, upamiętnienie rocznicy lokalizacji Czeladzi.

REGULAMIN i WARUNKI KONKURSU:

- praca powinna być wykonana w formie albumu,

- album musi składać się z 7-10 kartek z bloku technicznego,

- format albumu A4,

- tekst pisany ręcznie,

- ilustracje wklejane,

- album musi posiadać okładkę,

- interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

Albumy powinny zostać dostarczone do 08.04.2022 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi

ul. S. Staszica 47, 41-250 Czeladź

z dopiskiem ŚWIETLICA - „Czeladź - Moje Miasto”

wraz z dokumentacją dołączoną do niniejszego regulaminu:

●   Zgłoszenie uczestnika konkursu (imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły i adres placówki, 
adres mailowy, opiekun artystyczny lub wychowawca klasy),
●   Oświadczenie opiekunów prawnych ucznia w związku z ochroną danych osobowych,
●   Podstawowe dane uczestnika konkursu na ostatniej stronie pracy konkursowej (imię i nazwisko 
ucznia, klasa, nazwa szkoły)
●   W ocenie albumu będzie brana pod uwagę estetyka wykonania, dobór informacji i ilustracji, 
samodzielność wykonanej pracy.
●   Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 6 albumów:
- 3 albumy z klasy IV,
- 3 albumy z klasy V.
●   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.04.2022 r.
●   O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisja 
dokona wyboru miejsca I, II, III. Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród specjalnych. 
●   Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na Facebooku szkoły oraz na stronie 
internetowej szkoły.
●   Dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu będą dostarczone do szkół, do których nagrodzeni 
uczniowie uczęszczają. Albumy zostaną zaprezentowane podczas wystawy.
KONTAKT: tel. 518 673 490.


