DZIELNICOWY KONKURS
NA BAJKĘ RODZINNĄ
XI edycja
„Bajka jest jednym z głównych gatunków
literatury dydaktycznej, najczęściej jest to
niedługa opowieść napisana wierszem lub prozą,
zawiera ona przeważnie jakąś naukę moralną
pokazaną na końcu lub początku. Bohaterami
bajek są ludzie, zwierzęta, rośliny lub nawet
przedmioty.”

Ogłaszamy konkurs na bajkę rodzinną przygotowaną w formie książki.
Naszym zamierzeniem jest:
- rozbudzenie u dzieci wyobraźni oraz talentów pisarskich,
- stworzenie możliwości kreatywnego wyrażania własnych pomysłów,
- umożliwienie dzieciom realizacji projektu, który wzmacnia więzi rodzinne,
- umożliwienie twórczej konfrontacji,
- kształtowanie sprawności językowej w połączeniu z dbałością o kulturę języka
ojczystego.
Regulamin:
Warunki udziału w konkursie:
1) konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych Dzielnicy Targówek
2) dostarczone teksty muszą być oryginalne, własnego pomysłu, nigdy wcześniej nie
publikowane,
3) prace powinny być przygotowane w formie książeczki stworzonej wspólnie z dzieckiem
i pozostałymi członkami rodziny – mamą, tatą, babcią, dziadkiem, rodzeństwem,
opatrzone odpowiednimi ilustracjami,
4) autorów, ilustratorów, wydawców umieszczamy na stronie tytułowej,
5) oceniany będzie pomysł i sposób jego zaprezentowania.

Spośród otrzymanych książek z bajkami jury wybierze najlepsze, które
zostaną nagrodzone.
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Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na specjalnie w tym celu przygotowanej
wystawie w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 12 przy ul. Kuflewskiej 6.
Po zakończeniu wystawy gwarantujemy zwrot książeczek.
Uczestnicy:

uczniowie klas I – VII

Organizatorzy:

Małgorzata Nowicka – nauczyciel bibliotekarz
Małgorzata Wierbiłowicz – kierownik świetlicy
Jolanta Ruszkiewicz - nauczyciel języka polskiego
Magdalena Mendyk - nauczyciel plastyki

Forma pracy:

bajka zapisana w formie książeczki, w dowolnym
kształcie oraz dowolnej oprawie plastyczno–graficznej
(format max. A3),
na stronie tytułowej prosimy umieścić nazwę szkoły

Termin dostarczenia
prac:

do dnia 25.05.2018r.

Miejsce dostarczenia
prac:

biblioteka szkolna, świetlica, sekretariat
Szkoły Podstawowej nr 84
ul. Radzymińska 227
03-611 Warszawa

Ogłoszenie wyników:

informacja zostanie przesłana mailem do 6.06.2018r.

Dodatkowych
informacji udziela:

Małgorzata Nowicka
e-mail: bibliotekasp84@wp.pl
tel. 22 679 7895

(prosimy o dołączenie do książeczki oświadczenia
rodziców / prawnych opiekunów – załącznik nr 1)

Nagrody zostaną wręczone 9.06.2018r. ok. godz. 13.45 na Pikniku Rodzinnym
organizowanym przez naszą szkołę.

Piszcie i podążajcie za swoją wyobraźnią!
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(załącznik nr 1)
Warszawa, dn._____________________

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka____________________________________________
(imię i nazwiska dziecka, szkoła)
w XI Dzielnicowym Konkursie Literackim „Bajka rodzinna”, organizowanym przez Szkołę
Podstawową nr 84 w Warszawie.
Jednocześnie, zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2016 poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka,
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, w tym m.in. publikacji wyników i wizerunku
na stronie internetowej szkoły, w gablotach oraz kronikach szkolnych. Administratorem danych
osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie.
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Dane podaję dobrowolnie.

___________________________
Podpisy rodziców/opiekunów
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