Regulamin Konkursu Literackiego
W Kręgu Noblistów Polskich

Organizator:
Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
Cel konkursu:
1. Propagowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży.
2. Budzenie zainteresowań twórczością polskich noblistów z dziedziny
literatury.
3. Rozpowszechnianie wiedzy o twórczości laureatów literackiej Nagrody
Nobla.
Forma konkursu:
 Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych.
 W konkursie bierze udział jeden dwuosobowy zespół reprezentujący
szkołę.
 Zespoły rywalizują ze sobą, wykonując różnego typu zadania(m.in. testy,
krzyżówki) dotyczące twórczości polskich noblistów i znajomości ich
biografii.
 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia
uczestników drogą e-mailową i telefoniczne zgłoszenie udziału do 20
listopada 2017r. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Mail: lo1rydultowy@poczta.onet.pl
Telefon: 324578360
 Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć organizatorom
wypełnione przez rodziców lub opiekunów prawnych Oświadczenia
zgody dołączone do Karty zgłoszenia.
 Wydrukowaną i uzupełnioną Kartę zgłoszenia wraz z podpisami
uczestników i Opiekuna oraz Oświadczenie zgody rodziców lub
opiekunów proszę dostarczyć w dniu konkursu.

Wymagania konkursowe:
 Uczestnicy konkursu zapoznają się z biografią noblistów oraz wybranymi
utworami, których dotyczyć będą pytania konkursowe:
 H. Sienkiewicz, Krzyżacy
 W.S. Reymont, Chłopi, t. I
 Cz. Miłosz, Piosenka o końcu świata, Piosenka o porcelanie, Campo di
Fiori
 W. Szymborska, Nic dwa razy, Nienawiść, Pisanie życiorysu
Termin konkursu:
Konkurs odbędzie się 12 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00 w sali
gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w
Rydułtowach, ul. Skalna 1.
Nagrody:
Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych uczestników przewidziane są
nagrody książkowe. Nagrody zostaną wręczone w czasie uroczystej gali z okazji
jubileuszu 70 – lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w
Rydułtowach.

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS
W Kręgu Noblistów Polskich
1. NAZWA I ADRES SZKOŁY
………………………………………………...................................................
……………………………………………………………………………………
……………..................................................................................................
2. IMIONA I NAZWISKA UCZNIÓW
 ……………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………….
3. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (OPIEKUNA)
…………………………….………………………………………………………
4. KONTAKT……………………………………………………………………
5. Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych
osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu, w oparciu o art. 23 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)

PODPISY UCZESTNIKÓW

PODPIS OPIEKUNA

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) na udział w konkursie
Wyrażam zgodę na udział ...................................................................................*
w konkursie W Kręgu Noblistów Polskich organizowanym przez Liceum
Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art.7 pkt 5 Ustawa z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LO im. Noblistów Polskich w
Rydułtowach danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka w celach
związanych z organizacją konkursu i promocją osiągnięć szkoły.
Akceptuję wszystkie punkty regulaminu konkursu.

..............................................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica)
* imię i nazwisko ucznia

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) na udział w konkursie
Wyrażam zgodę na udział ...................................................................................*
w konkursie W Kręgu Noblistów Polskich organizowanym przez Liceum
Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art.7 pkt 5 Ustawa z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LO im. Noblistów Polskich w
Rydułtowach danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka w celach
związanych z organizacją konkursu i promocją osiągnięć szkoły.
Akceptuję wszystkie punkty regulaminu konkursu.

..............................................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica)
* imię i nazwisko ucznia

