
REGULAMIN KONKURSU  

„GDY RYMUJEMY, LEPIEJ ZAPAMIĘTUJEMY- Polska Niepodległa” 

I Organizatorki konkursu: Renata Barsznica-Kalinowska- pedagog klas IV-VI, Joanna 

Dominik- specjalista terapii pedagogicznej i logopeda w Szkole Podstawowej nr 118 im płk. 

pil. Bolesława Orlińskiego 

II Adresaci konkursu: uczniowie klas IV-VIII 

III Cel konkursu: 

 propagowanie metod efektywnego uczenia się, 

 uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 

 nawiązanie współpracy między szkołami, 

 inspirowanie uczniów do aktywności twórczej, 

 rozwijanie talentów literackich,  

 rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności, 

 stworzenie dzieciom możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów. 

 

IV  Warunki uczestnictwa: 

 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest ułożenie wiersza/rymowanki o tematyce ułatwiającej 

zapamiętanie informacji na temat wydarzeń związanych z stuleciem niepodległości Polski 

(daty, postacie, itp.). 

2. Wiersz/ rymowanka może składać się maksymalnie z 8 wersów. 

3. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace autorskie, indywidualne, samodzielnie 

napisane przez ucznia. 

4. Każdy uczeń może dostarczyć tylko jeden wiersz/ rymowankę. 

5. Wiersz/ rymowanka mogą być wzbogacone szatą graficzną. 

6. Prace należy dostarczyć do  organizatora do Szkoły Podstawowej n 118 im. płk. pil. 

Bolesława Orlińskiego, ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław do dnia 2.11.2018 r. 

7. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

8. Praca konkursowa musi być podpisana/komputerowo/ na odwrocie: imię i nazwisko autora, 

klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została napisana praca 

oraz adres e -mailowy do kontaktu z nauczycielem.  

9. Oceny prac dokona komisja konkursowa. Decyzje komisji są ostateczne. Lista laureatów 

zostanie ogłoszona do 9.11.2018 r. na stronie internetowej szkoły: sp118.pl Uroczyste 

rozdanie nagród nastąpi 12.11.2018 r. w czasie apelu z okazji Święta Niepodległości. 

Zaproszenia dla laureatów zostaną wysłane do szkół e- mailem. 



10. Prace uczestników konkursu włącznie z imieniem i nazwiskiem autora opublikowane 

zostaną na: 

 stronie internetowej www.sp118.pl oraz  

 na profilu www.facebook.com/SP118/. 

 

 

Oświadczam, iż akceptuję powyższy regulamin. 

 

…………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk.pil. B.Orlińskiego we Wrocławiu, 

ul. Bulwar Ikara 19. Kontakt do naszego inspektora ochrony 

danych: inspektori@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. 

Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu świadczenia usług opiekuńczo-

wychowawczych, edukacyjnych oraz pedagogicznych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w biurze 

podawczym oraz na http://sp118.pl/pl/rodo,2719.html  

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych. 

 

…………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

…………………………………………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela  

 

 

http://www.sp118.pl/
http://www.facebook.com/SP118/
mailto:tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl
http://sp118.pl/pl/rodo,2719.html


 

W związku z konkursem, chcielibyśmy móc publikować wizerunek Państwa dziecka na stronie www 

oraz portalu Facebook lecz na to potrzebujemy od Państwa następującej zgody: 

 

Dane dziecka: 

___________________________  -  ___________________________ 
(imię i nazwisko dziecka)       (data urodzenia dziecka) 
 
 

Zgoda (jeżeli wyrażasz zgodę postaw krzyżyk lub „ptaszek” w każdym kwadraciku) 

Zgadzam się na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Szkołę Podstawową nr 

118  na  

 stronie internetowej www.sp118.pl oraz  

 na profilu www.facebook.com/SP118/ 
 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego: 

 
___________________________                                                       ___________________________              
        podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                                                                miejscowość, data 

 

 

http://www.sp118.pl/
http://www.facebook.com/SP118/

