Rejonowy Konkurs nt. szkodliwości hałasu
pod patronatem Prezydenta Miasta Koszalina
Organizator:
Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie ul. Jedności 9
Uczestnicy:
Młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego
Cel konkursu:
- zwrócenie uwagi na wpływ głośnych dźwięków na narząd słuchu,
- uwrażliwienie na potrzebę dbania o bębenki słuchowe, poprzez odpowiednie słuchanie muzyki
przez słuchawki,
- budzenie i rozwijanie zainteresowania przyczynami coraz częściej spotykanego niedosłuchu wśród
młodych ludzi,
- prezentacja twórczości młodzieży.
Regulamin Konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu ulotki informacyjnej dotyczącej problemów
związanych ze szkodliwym wpływem głośnych dźwięków na narząd słuchu przez
uczestników konkursu.
2. Konkurs ma charakter amatorski.
3. W konkursie mogą brać udział jedynie prace nigdzie wcześniej niepublikowane.
4. Prace odbiegające od tematyki konkursu nie będą oceniane.
5. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę wykonaną dowolną techniką, format pracy nie
większy niż A-4.
6. Praca musi być podpisana drukowanymi literami, na tylnej stronie, na dole pracy, na
wysokości ok.3 cm od dołu kartki imię i nazwisko autora pracy, klasa, nazwa szkoły, adres
szkoły, miejscowość, nr telefonu kontaktowego, e-mail szkoły
7. Decyzja jury jest ostateczna.
8. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
9. Udział w konkursie oznacza zgodę na autora na prezentację pracy oraz publikację jego
danych.

Terminy:
1. Pracę wykonaną zgodnie z wymogami organizatorów należy dostarczyć drogą pocztową
(liczy się data wpływu) lub osobiście do dnia 31.01.2019 r. na adres: Zespół Szkół nr 2 im.
Stanisława Lema ul. Jedności 9, 75-401 Koszalin
z dopiskiem: „KONKURS O HAŁASIE”.
2. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 lutego 2019 r.
4. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Organizatora.
Nagrody:
Komisja przyzna nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce.
Postanowienia końcowe:
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie
danych uczestnika. Dane zwycięzców zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły
(imię, nazwisko, szkoła, zajęte miejsce).
Uczestnik konkursu do dostarczonej pracy musi dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego.

Oświadczam, że:
- wyrażam zgodę opublikowane na stronie internetowej szkoły :imię, nazwisko, szkoła, zajęte
miejsce mojego dziecka/ podopiecznego w konkursie
-wyrażam zgodę na opublikowanie pracy mojego dziecka/ podopiecznego na stronie
internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook
- moje dziecko/podopieczny jest autorem dostarczonej pracy,
- zgadzam się z regulaminem konkursu
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: nt. szkodliwości hałasu
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu:
………………………………………………………………………………………………………………………………..

