Regulamin Szkolnego Konkursu Religijnego:
EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE
Cele konkursu:
1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką Eucharystii.
2. Pogłębienie wiedzy biblijnej o ustanowieniu przez Pana Jezusa podczas
Ostatniej Wieczerzy sakramentu Eucharystii.
3. Kształtowanie postawy świadomego i pełnego uczestnictwa we Mszy świętej.
4. Kształtowanie umiejętności plastycznych i multimedialnych.
Zasady konkursu:
Konkurs będzie przebiegał w następujących kategoriach:
- klasy I - III, praca plastyczna nt: "Niedziela - dzień spotkania z Jezusem".
(format A3, technika dowolna, wykonana samodzielnie przez jednego autora z materiałów trwałych)
Pan Jezus czeka na Ciebie podczas każdej Mszy Świętej. Zastanów się, jak powinno
wyglądać spotkanie z Panem Jezusem.
- klasy IV - VI, prezentacja multimedialna ukazująca postawy liturgiczne podczas każdej części Mszy Świętej.
- klasy VII - VIII, prezentacja multimedialna na podstawie Listu Jana Pawła II o
świętowaniu Niedzieli.
- Prace plastyczne (w kopercie, podpisane) zostawiamy w punkcie obsługi przy wejściu do szkoły.
- Prace multimedialne przesyłamy na adres: j.wojtyllo@sp42.warszawa.pl
Termin składania prac upływa 4 grudnia br.
Na wszystkich kategoriach prac zamieszczamy: imię i nazwisko autora oraz
klasę.
Oceny prac dokonają koordynatorzy konkursu (nauczyciele religii).

Laureaci za zajęcie I miejsca otrzymają nagrodę rzeczową, II i III miejsce nagrodzone
zostanie dyplomem.
Warunkiem przyjęcia pracy konkursowej jest wypełnienie przez rodzica/opiekuna
prawnego oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(załącznik nr 1).

Załącznik 1

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

w szkolnym konkursie plastycznym / multimedialnym pt. „Eucharystia daje życie”
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 42 im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie, ul. Balkonowa 4. Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę na wykorzystanie
i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.)
oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (D.U. poz. 1000).

……………………………........................................
/data i podpis opiekuna prawnego/

