
 Zespół Szkół w Trzcianie, 36-071 Trzciana 168, tel. (17) 8514094, 

 www.zst.itl.pl, e-mail: zs.trzciana@intertele.pl 

 

II Gminny Konkurs w ramach programu “OŻYWIĆ POLA – ROK TRZNADLA” 1 

„„„„Wpatrz się Wpatrz się Wpatrz się Wpatrz się  głęboko,  głęboko,  głęboko,  głęboko, głęboko w przyrodę, głęboko w przyrodę, głęboko w przyrodę, głęboko w przyrodę,     

a a a a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz."wtedy wszystko lepiej zrozumiesz."wtedy wszystko lepiej zrozumiesz."wtedy wszystko lepiej zrozumiesz."    

Albert EinsteinAlbert EinsteinAlbert EinsteinAlbert Einstein        

IIIIIIII GMINNY KONKURS GMINNY KONKURS GMINNY KONKURS GMINNY KONKURS    
w ramach programuw ramach programuw ramach programuw ramach programu    

„OŻYWIĆ POLA „OŻYWIĆ POLA „OŻYWIĆ POLA „OŻYWIĆ POLA –––– ROK TRZNADLA” ROK TRZNADLA” ROK TRZNADLA” ROK TRZNADLA”    

    

Konkurs jest skierowanKonkurs jest skierowanKonkurs jest skierowanKonkurs jest skierowany dla szkół zy dla szkół zy dla szkół zy dla szkół z GMINY Świlcza  GMINY Świlcza  GMINY Świlcza  GMINY Świlcza     

biorących udział biorących udział biorących udział biorących udział     

w programie w programie w programie w programie     

„„„„OżywićOżywićOżywićOżywić po po po pola la la la –––– Rok trznadla”  Rok trznadla”  Rok trznadla”  Rok trznadla”     

 Zespół Szkół w Trzcianie, Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej, Zespół Szkół w Trzcianie, Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej, Zespół Szkół w Trzcianie, Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej, Zespół Szkół w Trzcianie, Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej,    

 Zespół Szkół w Bratkowicach, Szkoła Podstawowa  Zespół Szkół w Bratkowicach, Szkoła Podstawowa  Zespół Szkół w Bratkowicach, Szkoła Podstawowa  Zespół Szkół w Bratkowicach, Szkoła Podstawowa nr 2nr 2nr 2nr 2 w Bratkowicach   w Bratkowicach   w Bratkowicach   w Bratkowicach      
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HONOROWY PATRONAT :HONOROWY PATRONAT :HONOROWY PATRONAT :HONOROWY PATRONAT :    

WÓJT GMINY ŚWILCZA, WÓJT GMINY ŚWILCZA, WÓJT GMINY ŚWILCZA, WÓJT GMINY ŚWILCZA,  POLSKI ZWIĄZEK POLSKI ZWIĄZEK POLSKI ZWIĄZEK POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ŁOWIECKI ŁOWIECKI ŁOWIECKI, , , , KOŁO PODGORZAŁKA, KOŁO JEDNOŚĆ, KOŁO KOŁO PODGORZAŁKA, KOŁO JEDNOŚĆ, KOŁO KOŁO PODGORZAŁKA, KOŁO JEDNOŚĆ, KOŁO KOŁO PODGORZAŁKA, KOŁO JEDNOŚĆ, KOŁO 

WĘDWĘDWĘDWĘDKARSKIE, GMINNE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZO KARSKIE, GMINNE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZO KARSKIE, GMINNE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZO KARSKIE, GMINNE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZO ---- ORNITOLOGICZNE ORNITOLOGICZNE ORNITOLOGICZNE ORNITOLOGICZNE 

    

    

ORGANIZATORZY:     Zespół Szkół w TrzcianieORGANIZATORZY:     Zespół Szkół w TrzcianieORGANIZATORZY:     Zespół Szkół w TrzcianieORGANIZATORZY:     Zespół Szkół w Trzcianie    

            Wójt Gminy ŚwilczaWójt Gminy ŚwilczaWójt Gminy ŚwilczaWójt Gminy Świlcza    

                                                                                                                                                    

GŁÓWNE GŁÓWNE GŁÓWNE GŁÓWNE CELE KONKURSU:CELE KONKURSU:CELE KONKURSU:CELE KONKURSU:    

• Kształtowanie zachowań przyjaznych dla siebie i ptaków. 

• Rozwijanie inwencji twórczej i talentów literacko-plastycznych. 

• Pogłębianie wiadomości dotyczących różnorodności, bogactwa i piękna świata przyrody. 

• Promocja walorów przyrodniczych gminy Świlcza. 

• Kształtowanie poczucia harmonii z otaczającą nas przyrodą. 

    

UCZESTNICY I FOUCZESTNICY I FOUCZESTNICY I FOUCZESTNICY I FORMA KONKURSU:RMA KONKURSU:RMA KONKURSU:RMA KONKURSU:    

Konkurs odbywać się będzie w III kategoriach wiekowych:Konkurs odbywać się będzie w III kategoriach wiekowych:Konkurs odbywać się będzie w III kategoriach wiekowych:Konkurs odbywać się będzie w III kategoriach wiekowych:    

Kl. I Kl. I Kl. I Kl. I –––– III SP III SP III SP III SP    

Konkurs plastyczny w formie płaskiej: „Trznadel zimową porą„Trznadel zimową porą„Trznadel zimową porą„Trznadel zimową porą”””” 

Kl. IV Kl. IV Kl. IV Kl. IV –––– VI SP VI SP VI SP VI SP    

� Konkurs na ilustrowany komiks pod hasłem „Przygody trznadla i jego ptasich przyjaciół”„Przygody trznadla i jego ptasich przyjaciół”„Przygody trznadla i jego ptasich przyjaciół”„Przygody trznadla i jego ptasich przyjaciół”    

� Drużynowy quiz wiedzy o trznadlu oraz gry i zabawy o tematyce przyrodniczej 

Kl. I Kl. I Kl. I Kl. I –––– III gimnazjum  III gimnazjum  III gimnazjum  III gimnazjum   

Konkurs na wiersz autorski - „Piękno otaczającej nas przyrody„Piękno otaczającej nas przyrody„Piękno otaczającej nas przyrody„Piękno otaczającej nas przyrody””””    

    

Szczegółowe regulaminy konkursów dla poszczególnych grup wiekowych zamieszczone zostaną w załącznikach 

oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół w Trzcianie:    http://www.zst.itl.pl  
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Fundatorem nagród jest Wójt Gminy Świlcza dr inż. Wojciech WdowikFundatorem nagród jest Wójt Gminy Świlcza dr inż. Wojciech WdowikFundatorem nagród jest Wójt Gminy Świlcza dr inż. Wojciech WdowikFundatorem nagród jest Wójt Gminy Świlcza dr inż. Wojciech Wdowik, Polski Zw, Polski Zw, Polski Zw, Polski Zwiiiiązek ązek ązek ązek 

Łowiecki Łowiecki Łowiecki Łowiecki –––– Zarząd Okręgowy w Rzeszowie Zarząd Okręgowy w Rzeszowie Zarząd Okręgowy w Rzeszowie Zarząd Okręgowy w Rzeszowie    
    

MIEJSCE ELIMMIEJSCE ELIMMIEJSCE ELIMMIEJSCE ELIMINACJI:   INACJI:   INACJI:   INACJI:   Zespół Szkół w Trzcianie 

 

FINAŁ KONKURSU:   FINAŁ KONKURSU:   FINAŁ KONKURSU:   FINAŁ KONKURSU:   6 marca 20146 marca 20146 marca 20146 marca 2014r. (czwartek), r. (czwartek), r. (czwartek), r. (czwartek),     godzina 12godzina 12godzina 12godzina 12
00000000    

 

• Termin zgłaszania szkół do konkursu – 7 lutego 2014 r.7 lutego 2014 r.7 lutego 2014 r.7 lutego 2014 r. eeee----mail:mail:mail:mail: zs.trzciana@intertele.pl 

• Termin dostarczenia prac konkursowych i listy uczestników quizu – do 26 lutego 2014r.26 lutego 2014r.26 lutego 2014r.26 lutego 2014r.  

 

 

Prace można dostarczać osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą na adres:                

          Zespół Szkół w Trzcianie          Zespół Szkół w Trzcianie          Zespół Szkół w Trzcianie          Zespół Szkół w Trzcianie    

                                            36363636----071 Trzciana 168071 Trzciana 168071 Trzciana 168071 Trzciana 168    

           e           e           e           e----mail:mail:mail:mail: zs.trzciana@intertele.pl 

z dopiskiem „„„„II Gminny konkurs II Gminny konkurs II Gminny konkurs II Gminny konkurs ----    Ożywić polaOżywić polaOżywić polaOżywić pola””””            

    

Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:    

1.1.1.1. Prace powinny być opisane wg metryczki: Prace powinny być opisane wg metryczki: Prace powinny być opisane wg metryczki: Prace powinny być opisane wg metryczki:     

� Tytuł kategorii,    

� Imię i nazwisko autora pracy,    

� Klasa, 

� Nazwa szkoły, dokładny adres i telefon, 

� Imię i nazwisko opiekuna,    

� E-mail placówki     

2.2.2.2. Prace oddane po terminie nie będą oceniane. 

3.3.3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac w celu popularyzacji konkursu i programu. 

4.4.4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych (w prasie, 

telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz we wszelkich innych wydawnictwach). 

5.5.5.5. Prace nadesłane w rulonach, zniszczone lub niespełniające warunków określonych regulaminem, nie 

będą podlegały ocenie Jury. 
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6.6.6.6. Jury przyzna w kategorii wiekowej I-IIISP, IV-VISP, I-IIIG I, II, III miejsce oraz 2 wyróżnieniaI, II, III miejsce oraz 2 wyróżnieniaI, II, III miejsce oraz 2 wyróżnieniaI, II, III miejsce oraz 2 wyróżnienia. 

Dodatkowo w kategorii „Quiz oraz gry i zabawy” w grupie wiekowej IV-VISP komisja konkursowa przyzna 

zwycięskiej szkole I,II,III miejsce, a drużynom drobne upominki. 

7.7.7.7. Prace zakwalifikowane do udziału w konkursie oceni Jury powołane specjalnie do tego celu przez 

Organizatora. 

8.8.8.8. Decyzja Jury podejmowana jest większością głosów, według ustalonych kryteriów z poszczególnych 

kategorii. 

9.9.9.9. Decyzja Jury jest niepodważalna. 

10.10.10.10. Komisja oceniająca sporządza protokół z oceny prac w poszczególnych kategoriach.  

11.11.11.11. Formularze protokołów poszczególnych komisji konkursowych są integralną częścią tego regulaminu. 

12.12.12.12. Przystąpienie przez dziecko do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców lub 

prawnych opiekunów na publikację prac i zdjęć z przebiegu konkursu oraz przetwarzanie danych osobowych                 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystywania prac. 

13.13.13.13. Wszyscy laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail’a                

(na adres szkoły) w terminie 3 marca 2014 roku3 marca 2014 roku3 marca 2014 roku3 marca 2014 roku. 

14.14.14.14. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody w dniu 6 marca 2014r. 6 marca 2014r. 6 marca 2014r. 6 marca 2014r. na uroczystej gali.    

15.15.15.15. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie. 

16.16.16.16. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. 
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Regulamin Konkursu Plastycznego dla klas IRegulamin Konkursu Plastycznego dla klas IRegulamin Konkursu Plastycznego dla klas IRegulamin Konkursu Plastycznego dla klas I----III SPIII SPIII SPIII SP    

 „Trznadel  „Trznadel  „Trznadel  „Trznadel zimowązimowązimowązimową porą” porą” porą” porą”    
    

Cele konkursu :Cele konkursu :Cele konkursu :Cele konkursu :    

• Podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów. 

• Wzbudzenie zainteresowania ptactwem. 

• Rozbudzanie wrażliwości ekologicznej przy pomocy ciekawych technik plastycznych z wykorzystaniem 

różnorodnych materiałów. 

• Rozwijanie fantazji i wyobraźni plastycznej u dzieci. 

• Ukazanie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem. 

    

Organizator:Organizator:Organizator:Organizator:    

Zespół Szkół w Trzcianie 

Wójt Gminy Świlcza 

    

Uczestnicy:Uczestnicy:Uczestnicy:Uczestnicy:    

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w młodszym wieku szkolnym (klasy I – III SP) 

    

Wymagania konkursowe:Wymagania konkursowe:Wymagania konkursowe:Wymagania konkursowe:    

1.1.1.1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej trznadla w zimowej 

szacie w jego naturalnym środowisku.  

2.2.2.2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, farby plakatowe, akwarela, kolaż)                   

w formie płaskiej. 

3.3.3.3. Prace należy wykonać w formacie A3A3A3A3 lub A4.A4.A4.A4. 

4.4.4.4. Oceniane będą tylko prace indywidualne. 

5.5.5.5. Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 10 prac. 

6.6.6.6. Prace należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Prace brudzące lub uszkodzone nie będą oceniane przez 

Komisję Konkursową. 
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7.7.7.7. Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora. 

8.8.8.8. Prace konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

� oryginalność spojrzenia na otaczające środowisko, 

� zgodność z tematem przewodnim, 

�  kompozycji tematycznej, własnej inwencji twórczej bez użycia gotowych materiałów, 

� walorów plastycznych i estetycznych. 

9.9.9.9. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i okolicznościowe dyplomy. 

10.10.10.10. Decyzja Jury jest nieodwołalna. 
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Regulamin Regulamin Regulamin Regulamin     

dla klas IV dla klas IV dla klas IV dla klas IV ---- VI VI VI VI    

Komiks pt.Komiks pt.Komiks pt.Komiks pt.„„„„Przygody trznadla i jego ptasich przyjaciół”Przygody trznadla i jego ptasich przyjaciół”Przygody trznadla i jego ptasich przyjaciół”Przygody trznadla i jego ptasich przyjaciół”    
Cele konkursu:Cele konkursu:Cele konkursu:Cele konkursu:    

• Wzbogacenie wiedzy o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. 

• Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 

• Propagowanie twórczości literackiej i plastycznej. 

• Uwrażliwienie młodego pokolenia na konieczność ochrony środowiska naturalnego. 

 

Organizator: Organizator: Organizator: Organizator:     

Zespół Szkół w Trzcianie 

Wójt Gminy Świlcza 

    

Uczestnicy:Uczestnicy:Uczestnicy:Uczestnicy:    

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas IV – VI.  

 

Wymagania konkursowe: 

1.1.1.1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas IV – VI.  

2.2.2.2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kolorowego komiksu pt. „Przygody trznadla i jego ptasich 

przyjaciół”. 

3.3.3.3. Uczestnik konkursu wykonuje 1 komiks. (Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych) 

4.4.4.4. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki: 

• praca powinna składać się z 1 lub kilku plansz dowolnego formatu /w zależności od pomysłu/, 

• praca może składać się z jednej zamkniętej historii lub kilku zamkniętych historii. /Jeśli praca składa się 

z więcej niż jednej historii, to każda z nich musi opowiadać o przygodach tego samego bohatera zgodnie 

z tematem przewodnim/, 

• plansze mogą mieć format pionowy lub poziomy, 

• prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w regulaminie, lub 

złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie, 

• wszystkie teksty w komiksie muszą być napisane /ręcznie lub komputerowo/ w języku polskim  

z zachowaniem zasad pisowni. 
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5.5.5.5. Prace będą podlegać ocenie wg następujących kryteriów: 

� zgodność treści z tematem komiksu, 

� ciekawa fabuła i treść, 

� spójność przekazu plastycznego i literackiego, 

� staranność wykonania i ogólne wrażenie artystyczne. 

6.6.6.6. Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 10 prac. 

7.7.7.7. Prace należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Prace brudzące lub uszkodzone nie będą oceniane przez 

Komisję Konkursową. 

8.8.8.8. Decyzja Jury jest nieodwołalna. 

9.9.9.9. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i okolicznościowe dyplomy. 

 

 

Quiz wiedzy o trznadluQuiz wiedzy o trznadluQuiz wiedzy o trznadluQuiz wiedzy o trznadlu oraz gry i zabawy przyrodnicze oraz gry i zabawy przyrodnicze oraz gry i zabawy przyrodnicze oraz gry i zabawy przyrodnicze    
 

Cele konkursu:Cele konkursu:Cele konkursu:Cele konkursu: 

• Rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji w dostępnych źródłach. 

• Wdrożenie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie. 

• Rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą. 

• Kształtowanie umiejętności pracy w grupie. 

 

Organizator: Organizator: Organizator: Organizator:     

Zespół Szkół w Trzcianie 

Wójt Gminy Świlcza 

    

Uczestnicy:Uczestnicy:Uczestnicy:Uczestnicy:    

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas IV – VI.  

Każda szkoła zgłasza do udziału w quizie 1 drużynę po 4 uczestników.  

 

Rywalizacja zgłoszonych drużyn odbędzie się podczas uroczystej gali wręczenia nagród dnia    6 marca 20146 marca 20146 marca 20146 marca 2014r., r., r., r., 

godz. 12godz. 12godz. 12godz. 12
00 00 00 00 
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Wymagania konkursowe:Wymagania konkursowe:Wymagania konkursowe:Wymagania konkursowe:    

1.1.1.1. Zadaniem uczestników konkursu jest zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi środowiska 

życia trznadla. 

2.2.2.2. Formą sprawdzenia wiedzy będzie quiz wyboru a,b,c. 

3.3.3.3. Uczestnicy z każdej drużyny wybierają 1 pytanie i udzielają prawidłowych odpowiedzi spośród podanych. 

Tylko jedna odpowiedź będzie prawidłowajedna odpowiedź będzie prawidłowajedna odpowiedź będzie prawidłowajedna odpowiedź będzie prawidłowa.  

4.4.4.4. Dla uczestników rywalizujących szkół przygotowane zostaną też punktowane przez jury zabawowe formy 

aktywizujące związane z tematem przewodnim. 

5.5.5.5. Dyplom za zdobycie odpowiednio I,II,III miejsca otrzymuje szkoła reprezentowana przez uczniów. Uczestnicy 

quizu otrzymają nagrody rzeczowe. 

6.6.6.6. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie jury, a jego decyzja jest niepodważalna. 

 

Obowiązująca literatura:Obowiązująca literatura:Obowiązująca literatura:Obowiązująca literatura:    

1. Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z przyrody na 

poziomie szkoły podstawowej. 

2. Podstawowe informacje o środowisku życia trznadla umieszczone w miesięczniku „Łowiec Polski” 

/www.lowiecpolski.pl/, oraz na stronie internetowej organizatora konkursu /www.ozywicpola.pl/ 
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Regulamin konkursu Regulamin konkursu Regulamin konkursu Regulamin konkursu     

dla klas I dla klas I dla klas I dla klas I –––– III gimnazjum  III gimnazjum  III gimnazjum  III gimnazjum     

    Autorski wiersz pod hasłem Autorski wiersz pod hasłem Autorski wiersz pod hasłem Autorski wiersz pod hasłem  „ „ „ „PiPiPiPiękno otaczającej nas przyrody” ękno otaczającej nas przyrody” ękno otaczającej nas przyrody” ękno otaczającej nas przyrody”     
    

Cele konkursu:Cele konkursu:Cele konkursu:Cele konkursu:    

• Propagowanie twórczości poetyckiej wśród młodzieży. 

• Inspirowanie uczniów do wyrażania myśli słowem. 

• Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody. 

• Rozpowszechnianie walorów przyrodniczych Gminy Świlcza. 

 

OrganizaOrganizaOrganizaOrganizator:tor:tor:tor:    

Zespół Szkół w Trzcianie 

Wójt Gminy Świlcza 

    

Uczestnicy:Uczestnicy:Uczestnicy:Uczestnicy:    

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum z klas  I – III 

 

 Wymagania konkursowe: Wymagania konkursowe: Wymagania konkursowe: Wymagania konkursowe:    

1.1.1.1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Gimnazjum. 

2.2.2.2. Każdy uczestnik może nadesłać jeden wiersz (organizator nie przyjmuje prac zbiorowych). 

3.3.3.3. Wiersz powinien być autorski i nigdzie niepublikowany. 

4.4.4.4. Treść wiersza powinna być zgodna z tematem przewodnim. 

5.5.5.5. Nadesłane wiersze oceniać będzie jury powołane przez organizatora według poniższych kryteriów: 

• oryginalność ujęcia tematu,  

• zgodność treści z tematem przewodnim, 

• umiejętność zastosowania środków artystycznych, 

• kompozycja utworu. 

6.6.6.6. Wiersze prosimy nadsyłać w dwóch formach elektronicznej na adres  zs.trzciana@intertele.pl  

/temat e-maila II Gminny Konkurs - kategoria wiersz/ i papierowej.  

7.7.7.7. Laureaci w tej kategorii wezmą udział w uroczystej gali rozdania nagród, podczas której będą recytowali 

swoje autorskie wiersze. 
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8.8.8.8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora 

konkursu prawa własności złożonych egzemplarzy prac. 

9.9.9.9. Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 8 wierszy. 

10.10.10.10. Prace należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Prace brudzące lub uszkodzone nie będą oceniane przez 

Komisję Konkursową. 

11.11.11.11. Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora. 

12.12.12.12. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i okolicznościowe dyplomy. 

13.13.13.13. Decyzja Jury jest nieodwołalna. 
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Karta zgłoszenia szkołyKarta zgłoszenia szkołyKarta zgłoszenia szkołyKarta zgłoszenia szkoły    

do Ido Ido Ido IIIII Gminnego Konkursu  Gminnego Konkursu  Gminnego Konkursu  Gminnego Konkursu     

w ramach prw ramach prw ramach prw ramach programu „Ożywić Pola ogramu „Ożywić Pola ogramu „Ożywić Pola ogramu „Ożywić Pola –––– Rok Trznadla Rok Trznadla Rok Trznadla Rok Trznadla”””” 
MetryczkaMetryczkaMetryczkaMetryczka    

Imię i nazwisko autora Klasa 

SP/G 

Tytuł  

pracy 

Szkoła 

(adres, tel., e-mail) 

Imię i nazwisko 

opiekuna 

     

     

     

     

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby     

IIIIIIII Gminnego Konkursu Gminnego Konkursu Gminnego Konkursu Gminnego Konkursu    

 

Imię i nazwisko ucznia  

 

klasa 

 

Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów 

 

 

  

 

Nazwa i adres szkoły 

      (pieczątka) 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w powyższej karcie oraz podanie wyników konkursu na stronie internetowej ZS       

w Trzcianie i w czasopiśmie lokalnym „Trzcionka”. 

 


