„Chcę pisać dla takiego kręgu czytelników, którzy potrafią wyobrazić sobie cuda. Tylko
dzieci potrafią, czytając, zobaczyć przed oczami cud.” (Astrid Lindgren)

Szanowni Nauczyciele języka polskiego

Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie serdecznie zachęca uczniów klas 4-7 do
wzięcia udziału w VI Gminnym Konkursie im. Astrid Lindgren

Cele konkursu:

zachęcenie uczniów do czytania
rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa pisanego oraz rozwijanie wyobraźni
propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Astrid Lindgren

Regulamin konkursu

1. Konkurs odbędzie się 20 kwietnia 2018 roku o g. 12.00 w Szkole Podstawowej im.
Astrid Lindgren w Dąbrowie.
2. Tematyka konkursu obejmuje podstawową wiedzę z zakresu życia i twórczości
szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren oraz znajomość treści następujących utworów:

a) Mio, mój Mio
b) Bracia Lwie Serce
c) Lotta z ulicy Awanturników
d) Pippi Langstrump
e) Rasmus i włóczęga

3. Jedną szkołę może reprezentować maksymalnie troje uczniów.
4. Konkurs będzie się składał z dwóch części: pisemnej i ustnej.
Część pierwsza będzie polegała na udzieleniu przez wszystkich uczestników pisemnej
odpowiedzi na jednakowe pytania. Do drugiej części zakwalifikuje się pięcioro
uczniów mających najwięcej punktów.
Druga część będzie polegała na udzieleniu ustnych odpowiedzi na pytania losowane
pojedynczo przez uczestników.
5. O wyniku końcowym decyduje suma punktów zdobytych w części pisemnej i ustnej.
Laureatami konkursu zostanie pięcioro finalistów, którzy zdobędą nagrody i dyplomy.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
6. Komisję konkursową powołuje organizator.
7. Szkoły przesyłają organizatorowi czytelne informacje o uczestnikach na karcie
zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu (imię, nazwisko, klasa,
szkoła, nauczyciel przygotowujący). Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać
na adres organizatora lub drogą mailową najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2018 roku.
8. Każdy uczestnik w dniu konkursu powinien oddać wypełnione i podpisane przez
rodziców/prawnych opiekunów oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie
danych (oświadczenie w załączniku)

Adres organizatora:
Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie
ul. Szkolna 41
62-069 Palędzie

e-mail: sekretariat@dabrowa.edu.pl
nr telefonu: 61 81 43 106

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
Gminny Konkurs Literacki imienia Astrid Lindgren

Lp. Imię i nazwisko
uczestnika konkursu

Klasa

Nazwa i adres szkoły

Imię i nazwisko
opiekuna uczestnika

……………………………………
(podpis osoby zgłaszającej)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka
.....................................................................
na potrzeby organizacji VI edycji Gminnego Konkursu Literackiego im. Astrid
Lindgren, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami).

........................................
(data i podpis opiekuna prawnego uczestnika )

