III Wojewódzki Konkurs Polscy Laureaci Nagrody Nobla. Maria Skłodowska - Curie
Regulamin konkursu literacko-oratorskiego Wybitna uczona
niezwykła – największe marzenia Marii Skłodowskiej – Curie

i

kobieta

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4 - 7 szkoły podstawowej i 2 – 3
gimnazjum.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
3. Zadaniem uczestników jest wygłoszenie monologu zgodnego z tematem
konkursu.
4. Uczestnicy mogą wcielić się w postać noblistki bądź wygłosić monolog
o noblistce.
5. Wygłaszany monolog musi być autorski.
6. Czas wygłoszenia monologu nie może przekraczać 5 minut.
7. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników.
8. Formularze zgłoszeniowe (wraz z podpisanym oświadczeniem rodziców)
należy przesłać pocztą na adres organizatora do 12 marca 2018 r.
9. Finał konkursu odbędzie się w dniach 20 – 21 marca 2018 r.
10. Jury będzie oceniać według następujących kryteriów: opanowanie tekstu,
treść i styl, technika wypowiedzi, kostium (rekwizyty).
11. Harmonogram przesłuchań finałowych zostanie zamieszczony na stronie
internetowej www.edukacja.krakow.pl do dnia 15 marca 2018 r.
12. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 23 marca
2018 r.

Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2
Prywatne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich
w Krakowie

III Wojewódzki Konkurs Polscy Laureaci Nagrody Nobla. Maria Skłodowska - Curie
Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu literacko-oratorskiego
Wybitna uczona i kobieta niezwykła –
największe marzenia Marii Skłodowskiej – Curie

Formularz zgłoszeniowy
Dane uczestnika
1. Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………………………..
2. Nazwa szkoły, klasa
…………………………………………………………………………………………………..
3. Adres szkoły
…………………………………………………………………………………………………..
telefon…………………………..
e-mail……………………………
4. Imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy)
…………………………………………………………………………………………………..
Oświadczenie opiekuna prawnego
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182) wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku mojego dziecka
…………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

do celów związanych z jego udziałem w III Wojewódzkim Konkursie Polscy
Laureaci Nagrody Nobla – Maria Skłodowska – Curie. Oświadczam
także, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego
warunki.
…………………………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2
Prywatne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich
w Krakowie

