
Regulamin konkursu

„Szalik atrybutem kibica”

Założenia ogólne:

I. Konkurs realizowany jest w ramach programu edukacyjno –alternatywnego „Jestem Kibicem 

przez  duże K”.  

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN  w Białobrzegach, 

przy współpracy z Powiatową Komendą Policji  w Białobrzegach, Urzędem Miasta i Gminy 

w Białobrzegach oraz Klubem Sportowym „Pilica”.

Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Pan Wiesław Banachowicz 

II. Konkurs polega na samodzielnym przygotowaniu projektu szalika lokalnego klubu sportowego.

III. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach.

IV. Główne cele konkursu to:

a) Wzmacnianie przynależności do społeczności lokalnej;

b) Promowanie lokalnego klubu sportowego;

c) Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży;

d) Wykorzystanie aktywności plastycznej jako sposobu spędzania wolnego czasu oraz alternatywy dla 
zachowań społecznie niepożądanych.

Zasady konkursu:

I. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV , V i VI  naszej szkoły.

II. Warunkiem udziału w konkursie jest zaprojektowanie szalika lokalnego klubu sportowego.

III. Uczestnik konkursu musi być autorem zgłaszanej pracy.

IV. Praca może być wykonana dowolną techniką oraz w dowolnym wymiarze.

V. Prace należy dostarczyć do 16.04.2012 r. do biblioteki szkolnej PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach.

VI. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia w kategoriach klas IV ,V i VI.

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród zostanie ogłoszony po dniu 18.04.2012 r.

Ochrona danych osobowych

I. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię, 
nazwisko, klasa).



II. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane jedynie w celach przeprowadzenia konkursu i 
wyłonienia zwycięzców.

III. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie  z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926). Administratorem danych jest 
organizator.

IV. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. I „Ochrona danych osobowych” obejmuje publikację 
imienia i nazwiska autorów zwycięskich projektów na stronie internetowej organizatora oraz 
w lokalnych mediach.

Szczegółowych informacji udzielają panie: Justyna Bartha i Anna Stefanik-Chochlewicz.


