VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI
ŚWIĄTECZNEJ- SMÓLNIK 2019
POD HONOROWYM PATRONATEM KURATORA
OŚWIATY W BYDGOSZCZY
godz: 9:00
DATA I MIEJSCE: 11.01 2019 rok w Szkole Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Smólniku
organizator: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
Smólnik

CELE KONKURSU:
- wzbudzanie zainteresowania muzyką
- promowanie młodych talentów
-wspieranie twórczości dzieci i młodzieży;
- kształtowanie rozumienia i kultywowania zwyczajów świątecznych;
- dostrzega piękno tradycji i zwyczajów świątecznych;

- łączenie rozrywki z nauką
- wspólna zabawa
- integracja dzieci i młodzieży z różnych szkół

WARUNKI UCZESTNICTWA:
a) zadaniem uczestników jest wykonanie dowolnie wybranej piosenki
świątecznej solo
b) konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
- klas IV-VI szkoły podstawowej (do 2 osób)
- klasy VII, VIII oraz III gimnazjum (do 2 osób)
- obowiązuje występ indywidualny- podkład na pendravie lub
akompaniament na własnym instrumencie

podkłady muzyczne proszę przesłać na adres: wioletta.skrajna@wp.pl
Zgłoszenia uczestników do udziału znajdują się na karcie, którą należy przesłać
na adres szkoły e-mailem do 07.01.2019r.: sekretariat@gimsmolnik.pl

Dodatkowych informacji udziela: Wioletta Skrajna tel: 505-520-522

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU
Załącznik nr 1
Na adres: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Smólniku, 87-815 Smólnik, e-mail:
sekretariat@gimsmolnik.pl nr tel: 54 253-16-27

Nazwa szkoły:…….………………………………………………………………
Opiekun uczestnika (imię, nazwisko, tel.): …………………………………………………………
Kategoria wiekowa : ………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika:………………………………………………………………………………..
Tytuł utworu:……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………….
Pieczęć i podpis Dyrektora
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
I NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/ny…………………………………………….wyrażam zgodę na
wykorzystanie wizerunku mojego dziecka………………………………….. w ramach VI
Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Świątecznej ogłoszonego przez Szkołę Podstawową w
Smólniku.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania z wizerunkiem
mojego dziecka wykonane podczas konkursu mogą być zamieszczone na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku, a także na innych portalach
społecznościowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w ramach VI
Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Świątecznej zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r., o
Ochronie Danych Osobowych.
……………………………………………
Data i podpis osoby wyrażającej zgodę

