
Międzyszkolny Konkurs
Ełk – Perła Mazur

Zapraszamy do udziału w konkursie ,,Ełk - Perła Mazur” adresowanym do
uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z Ełku.

Celem konkursu jest:
- Zainteresowanie dzieci najbliższym otoczeniem – miastem i jego okolicami.
- Zachęcenie dzieci do poznania dziejów naszej małej ojczyzny.
- Wzmocnienie identyfikacji dzieci z dziedzictwem kulturowym miejsca zamieszkania.
- Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla dziejów swojej małej
ojczyzny.

Termin realizacji:
Prace należy przesłać do 3 czerwca 2022 r. w formie elektronicznej na e-mail:
sp3@elk.edu.pl

Zadanie konkursowe:
Przygotuj trzyminutowy wirtualny spacer promujący miasto Ełk. Wybierz zabytki, obiekty,
miejsca, które Twoim zdaniem warto pokazać na filmiku. Jako przewodnik zaprezentuj
i zareklamuj je. Sposób prezentacji dowolny.
W filmie powinny się znaleźć:
- tytuł: Ełk - Perła Mazur
- dane uczestnika: imię, nazwisko, klasa, szkoła, osoba przygotowująca

Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, zawartość merytoryczna, kreatywność.

Każda placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 filmiki. Należy pamiętać, że
jeden uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

Wysłany plik powinien być opisany: tytuł, imię i nazwisko uczestnika, szkoła. W treści
wiadomości e-mail należy napisać: Konkurs międzyszkolny ,,Ełk Perła Mazur” oraz
załączyć wypełnioną: zgodę uczestnictwa w konkursie i oświadczenie (skan, zdjęcie).

Ogłoszenie wyników nastąpi do 13 czerwca. Szkoły zostaną powiadomione mailowo lub
telefonicznie.

Na zwycięzców czekają nagrody!

Organizatorzy:
Monika Cybulska - Ryciuk

(e-mail: mcybulskaryciuk@gmail.com)
Krzysztofa Anna Sokołowska

(e-mail: krzysztofasokolowska@gmail.com)
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ZGODA UCZESTNICTWA

Nazwisko ucznia ................................................................................................................

Imię/imiona ucznia.............................................................................................................

Szkoła...................................................................................................................................

Klasa....................................................................................................................................

Adres szkoły........................................................................................................................

Telefon do szkoły................................................................................................................

E – mail ..............................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby przygotowującej ucznia do konkursu

....................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE

Akceptuję regulamin konkursu.

Zgadzam się na rozpowszechnianie wizerunku i wypowiedzi dziecka, którego jestem
opiekunem prawnym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018 poz. 1000)

....................................................................................................................................................
/data/ /podpis rodzica lub prawnego opiekuna/


