Radzyń Podlaski dn., 15.10.2014r.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Zofii Sękowskiej
w Radzyniu Podlaskim

Zaproszenie
Wszystkich zainteresowanych promocją zdrowia zapraszamy
do wzięcia udziału w konkursie pt.

„Logo Szkół Promujących Zdrowie Powiatu
Radzyńskiego”.
Konkurs organizowany jest przy współpracy z Powiatowym Koordynatorem
Szkół Promujących Zdrowie.

Dyrektor
Małgorzata Popek

Koordynator powiatowy SzPZ
Jolanta Purgał

REGULAMIN KONKURSU
„LOGO SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE
POWIATU RADZYŃSKIEGO”
I. Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu
Podlaskim przy współpracy z Powiatowym Koordynatorem Szkół Promujących Zdrowie
II. Celem konkursu jest propagowanie idei Szkoły Promującej Zdrowie oraz integracja szkół
Powiatu Radzyńskiego.
III. Zasady ogólne
1.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół, które przystąpiły do sieci Szkół
Promujących Zdrowie Powiatu Radzyńskiego.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie pracy plastycznej- projektu loga
SzPZ na adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
„Logo SPZ ”
ul. Sitkowskiego 1B
21-300 Radzyń Podlaski
3. Każda szkoła może zgłosić jedną propozycję loga.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną płaską.
Praca może być wykonana indywidualnie lub w zespole.
Format pracy max A4 lub w okręgu o promieniu do 7 cm.
Każda praca (na odwrocie) powinna zawierać następujące informacje:
Imię i nazwisko autora:………………………………….
Szkoła, klasa………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego wykonano pracę:
……………………………………………………………
oraz zgodę rodziców na udział i publikację pracy ( załącznik regulaminu)
4. Wykonany projekt należy przesłać na w/w adres organizatora do dnia 06.XI.2014r.
Uwaga! Nadesłane prace stają się własnością organizatora.
5. Z jednej placówki można przesłać maksymalnie jedną pracę.
6. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
·
zgodność pracy z tematem;
·
oryginalność i estetyka;
·
ogólny wyraz artystyczny.
7. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną ogłoszone 13 listopada 2014r.podczas spotkania
SzPZ.
8. Zwycięzca otrzyma nagrodę.
9. Nauczyciele, pod kierunkiem których zostały przygotowane nagrodzone prace, otrzymają
podziękowania.
10. Prace konkursowe oceniać będzie trzyosobowa komisja.
Szczegółowe informacje dodatkowo można uzyskać u koordynatora konkursu pod nr tel.
509127233 (pani Marta Kożuch).
ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU

ZAŁĄCZNIK

dn.,…………………………………………….

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany……………………………………………………………… wyrażam zgodę na
nieodpłatne używanie i powielanie ( w formie elektronicznej i fotografii )pracy
plastycznej mojego dziecka ..........................................................biorącego
udział w konkursie „Logo Szkół Promujących Zdrowie Powiatu Radzyńskiego”.

......................................................................
/ podpis rodzica/opiekuna prawnego /

