Gostynin, dnia ….........................................................
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu ,,Niechaj Polska zna, jakie dzieci ma ...”

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE
Organizator:
1. Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
,,Solidarność” w Gostyninie ul. Wojska Polskiego 10/3 09-500 Gostynin;
2. Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13 09-500 Gostynin;
3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie,
ul. 18 Stycznia 2 09-500 Gostynin, tel.: 24 235 24 08.
Uczestnik:
Godło: ..........................................................................................................................
Imię i nazwisko: ….......................................................................................................
PESEL: ….....................................................................................................................
Adres zamieszkania Uczestnika: …...............................................................................
…....................................................................................................................................
Adres korespondencyjny Uczestnika: ….......................................................................
…....................................................................................................................................
Telefon: …......................................................................................................................
Adres e-mail: ….............................................................................................................
Telefon kontaktowy rodzica: ….....................................................................................
Opiekun Uczestnika/Szkoła: …......................................................................................
….....................................................................................................................................

Opis Konkursu:
,,Niechaj Polska zna, jakie dzieci ma ...- moi przodkowie
we wspomnieniach rodzinnych”.
Celem konkursu jest wybranie najciekawszych prac literackich, plastycznych
i filmów, które w najbardziej interesujący, trafny merytorycznie oraz kreatywny
sposób przedstawią tematykę konkursu: upamiętnienie lokalnych, dotychczas mniej
znanych, ale znaczących wydarzeń, zasłużonych postaci, które nie szczędziły sił
walcząc o wolność Ojczyzny nie tylko z orężem w ręku, ale umacniając nasz 100letni byt narodowy, dążyły do zbudowania silnej, sprawiedliwej, zdolnej do rozwoju
lokalnej społeczności Miasta i Gminy Gostynin oraz Powiatu Gostynińskiego.
Warunki:
Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadpodstawowych. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch odrębnych
kategoriach: I kategoria dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych - Konkurs
plastyczny; II kategoria dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadpodstawowych - Konkurs literacki i Konkurs filmowy. Dla wszystkich
niepełnoletnich Uczestników biorących udział w Konkurskie we wszystkich
kategoriach wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów prawnych.
Konkurs trwa od dnia 11 czerwca 2018 roku do dnia 29 września 2018 roku. Prace
należy składać do dnia 29 września (sobota) 2018 roku do godziny 14.00
w Wypożyczalni dla dorosłych adres: ul. 18 Stycznia 2 09-500 Gostynin (budynek
MCK) lub listownie do dnia 29 września 2018 roku (włącznie) - decyduje data
stempla pocztowego; na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina
ul. 18 Stycznia 2 09-500 Gostynin z dopiskiem: Konkurs ,,Niechaj Polska zna, jakie
dzieci ma ...- moi przodkowie we wspomnieniach rodzinnych”. Przed przystąpieniem
do Konkursu każdy niepełnoletni Uczestnik wraz z rodzicami lub prawnymi
opiekunami, jak również Uczestnik pełnoletni osobiście proszony jest o zapoznanie
się z treścią Regulaminu Konkursu i wszelkimi warunkami Konkursu. Regulamin
Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest: na stronie www Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie w wersji elektronicznej, jak również
w Wypożyczalni dla dorosłych w wersji wydrukowanej do wglądu Uczestnika,
jak również w wersji gotowych druków do pobrania. Zgłoszenie swojej pracy
do Konkursu wraz z podpisanymi załącznikami do Regulaminu Konkursu jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku Uczestnika
wraz z uwidocznieniem inienia i nazwiska. Praca konkursowa powinna być
oryginalnym wytworem twórczości Uczestnika Konkursu.
Organizator:

Uczestnik:
…....................................................................
Podpis rodzica/rodziców lub prawnych opiekunów
…..............................................................................
…..............................................................................

