GMINNY KONKURS
ORTOGRAFICZNO – PLASTYCZNO - PROFILAKTYCZNY
„CO ZA DUŻO, TO NIEZDROWO”
Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku zaprasza uczniów
szkół podstawowych klas IV-VIII
do udziału w konkursie profilaktycznym pod hasłem przewodnim: „Co za dużo, to niezdrowo”.

REGULAMIN KONKURSU
§ 1 Organizator i patronat konkursu
Organizatorem konkursu jest Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku
Patronat: Wójt Gminy Kolbudy, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii przy Gminie Kolbudy
§ 2 Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII
z terenu Gminy Kolbudy
§ 3 Cele konkursu:
 doskonalenie umiejętności ortograficznych,
 popularyzowanie wśród młodzieży zasad poprawnej polszczyzny,
 promowanie profilaktyki uzależnień wśród uczniów poprzez teksty, slogany, plakaty,
 podnoszenie świadomości uczniów na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania
środków psychoaktywnych: alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze
 zaangażowanie uczniów z terenu naszej gminy do działań profilaktycznych,
 uświadomienie odpowiedzialności za swoje zdrowie.
 promowanie zdrowego stylu życia,
§ 4 Zasady konkursu
Uczniowie klas IV –VIII szkół podstawowych mogą wziąć udział w 2 kategoriach:
1) konkurs ortograficzny
Dyktando o tematyce profilaktycznej
Obowiązuje znajomość następujących zasad pisowni:
a) klasy IV – VI
- pisownia ó, u
- pisownia rz, ż
- pisownia ch, h pisownia
- pisownia cząstki „nie” z czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem, przysłówkiem,
- pisownia wielką literą
b) klasy VII –VIII
- zakres obowiązujący klasy IV-VI
Ponadto:
- pisownia zakończeń - i, -ii, -ji
- pisownia wyrażeń przyimkowych
- pisownia cząstki „nie” z imiesłowami
- przecinek w zdaniu złożonym
Kryteria oceny dyktanda:
a) -3 punkty – błędy w pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-h,
b) -2 punkty – inne błędy ortograficzne,
c) -1 punkt – błędy interpunkcyjne (każdy znak, nadmiar lub brak),
d) -1 punkt – błędy graficzne,

liczebnikiem

e) -3 punkty pominięcie wyrazu z trudnością ortograficzną,
f) wszystkie słowa i znaki interpunkcyjne zapisane nieczytelnie uważa się za błąd,
g) liczą się kolejno błędy ortograficzne, interpunkcyjne, staranność zapisu,
h) przy jednakowej liczbie punktów zwycięża praca staranniej napisana.
Uwagi dla uczniów. W czasie pisania dyktanda:
- nie wolno pisać drukowanymi literami,
- aby nanieść poprawkę, zmienić zapis, należy przekreślić wyraz i obok zapisać
właściwą wersję,
- nie wolno rozmawiać, odpisywać, korzystać ze słowników oraz z urządzeń telekomunikacyjnych.
2) plakat ze sloganem
Praca plastyczna: powinna być wykonana w formie plakatu, format A3, A2 technika dowolna, zawierać
slogan promujący modę na: „niepalenie”, „niepicie”, „niebranie”.
Slogan: hasło powinno składać się maksymalnie z 2 krótkich zdań i ma być oryginalnym pomysłem
promującym życie bez nałogów.
Do każdej pracy plastycznej powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane uczestnika
(zamieszczona na odwrocie):
 imię i nazwisko autora pracy,
 klasa,
 nazwa szkoły, do której uczeń uczęszcza,
 nazwisko, mail, tel. kontaktowy opiekuna
 oświadczenie uczestnika (załącznik nr 2)
§ 5 Przebieg konkursu
1) Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch grupach wiekowych:



dla uczniów szkół podstawowych - klasy IV-VI
dla uczniów szkół podstawowych - klasy VII - VIII

2) Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch etapach:
 I Etap szkolny – termin do 26 października 2018 r.
(etap szkolny organizują nauczyciele we własnym zakresie)
 II Etap gminny – termin: listopad 2018 r. .
3) Do etapu gminnego szkoła może zgłosić następującą liczbę uczestników z:
- klas IV – VI – 3 uczniów,
- klas VII–VIII - 3 uczniów.
4) Zgłoszenia należy nadesłać pocztą na adres:
Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 11, 83-050 Kolbudy
lub dostarczyć osobiście do 6 listopada 2018 r. do sekretariatu ZKiW w Bielkówku
z dopiskiem: KONKURS „Co za dużo, to niezdrowo”.
5) O terminie gminnego etapu konkursu opiekunowie zostaną poinformowani mailowo/telefonicznie.
6) Szczegółowy harmonogram etapu Gminnego Konkursu Ortograficzno-Plastycznego zostanie
zamieszczony na stronie internetowej ZKiW w Bielkówku.
7) Konkurs wyłoni:
- Mistrza Ortografii Gminy Kolbudy
- Laureatów konkursu plastycznego o tematyce profilaktycznej
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI, klasy VII-VIII szkoły podstawowej.

8) Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
§ 6 Uwagi końcowe
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.
Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe.
Dojazd uczestników na koszt własny.
Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz oświadczenie uczestnika dostępne jest u organizatora
oraz na stronie internetowej szkoły.
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia
Załącznik nr 2 – Oświadczenie dla uczestnika
W sprawach nieobjętych regulaminem decyzje podejmują i informacji udzielą:
Anna Dąbrowska mail: dabrowska.ana@wp.pl,
Magdalena Nitschke mail: magmar5@poczta.onet.pl

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
„Co za dużo, to niezdrowo”
Imię i nazwisko ucznia ................................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna……………………………………………..……………………………………………………………..
Telefon kontaktowy opiekuna…………………………………………………………..…………………………………………………………….
Adres e-mailowy opiekuna …..………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa szkoły……………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
Klasa........................
Oświadczam, że zapoznałem się z tekstem Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść. Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie, wymienionych w Karcie
Zgłoszeniowej Uczestnika Konkursu, moich danych osobowych i wizerunku przez organizatora konkursu.

……….………………………………………………….
data, miejsce, podpis uczestnika
……….………………………………………………….
podpis opiekuna
……….………………………………………………….
pieczęć Instytucji

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest ZKiW w Bielkówku
2)kontakt do inspektora ochrony danych: zkiwbielkowko@wp.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, ustawa z dni 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 45, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustaw a dane dobrowolnie podane w terminie na jaki
została udzielona zgoda
5) każdy uczeń, rodzic, opiekun prawny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, odwołania uprzednio
udzielonej zgody
6) uczeń, rodzic, opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, organizatorzy
konkursów, organizatorzy wycieczek i podmioty współpracujące na podstawie odrębnych umów dane przekazywane będą w
zakresie realizacji tych umów.
Przyjmuję do wiadomości:
…....................................................................................................
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

…………………................................................................
Pieczęć instytucji

Załącznik nr 2

Oświadczam, że zapoznałem się z tekstem Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść. Oświadczam, że
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)
wyrażam zgodę na przetwarzanie, wymienionych w Karcie Zgłoszeniowej Uczestnika Konkursu, moich
danych osobowych i wizerunku przez organizatora konkursu.
……….………………………………………………….
data, miejsce, podpis uczestnika
……….………………………………………………….
podpis opiekuna
……….………………………………………………….
pieczęć Instytucji

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w karcie oraz podanie wyników konkursu na stronie internetowej ZKiW w
Bielkówku.
………………………………………
Data

………………………………………………..….
Podpis rodziców lub opiekunów

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej ZKiW w Bielkówku
oraz lokalnej prasie/mediach na potrzeby Konkursu.
…………………………………………………….
Data

……………………………………………………..
Podpis rodziców lub opiekunów

