REGULAMIN KONKURSU
NA NAJLEPSZY DISCOVERY BOX FERIE ZIMOWE 2017
W KLASACH W-I-E-R-C-H-Y
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa „Wierchy” Fundacji Sternik – Kraków, mieszcząca
się (od lipca 2016 r.) przy ul. Radzikowskiego 52, 31-305 Kraków, zwana dalej Organizatorem.
2. Nagrody w konkursie sponsoruje Fundacja Sternik – Kraków, z siedzibą przy ul. Zygmuntowskiej 12a,
31-314 Kraków, zwana dalej Fundacją.
3. Celem konkursu jest zmotywowanie uczniów SP „Wierchy” do starannego wypełniania tradycyjnych
Discovery Boxów w okresie ferii zimowych 2017 roku.
4. Konkurs przeprowadzany będzie w siedzibie Organizatora, w dniach od 14 lutego do 1 marca 2017 r.
5. Do rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powołuje Jury w składzie:
Piotr Białas, Leszek Galarowicz, Marek Janas, Piotr Milczanowski, Łukasz Smoła.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń SP „Wierchy”, który: otrzymany w dniu 26 stycznia
2016 r. „Discovery Box (DB) Ferie zimowe 2017” przekaże wypełniony Wychowawcy klasy do dnia
14 lutego 2017 roku, wtorek.
§3
PRZEBIEG KONKURSU
1. Do dnia 20 lutego (poniedziałek) Wychowawcy klas przeprowadzają I etap konkursu: z grona
Uczestników, w obrębie każdej klasy zostanie wyłonionych 5 najlepiej wykonanych DB, które
następnie przekazane będą do dalszej oceny Jury.
2. W II etapie członkowie Jury po skończonych naradach, w dniu 24 lutego ogłaszają wyniki
w poszczególnych klasach.
3. W dniu 1 marca (Dzień Żołnierzy Wyklętych) odbędzie się uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych
wykonawców DB w każdej z klas. Nagrody będzie wręczał Prezes Fundacji, p. Marek Janas wraz
z Dyrektorem Szkoły Piotrem Milczanowskim.
§4
NAGRODY
Nagrodami w konkursie są: A - rozbudowany zestaw do kaligrafii, B – markowa rakietka do tenisa
stołowego, C – koszulka t-shirt z patriotycznym nadrukiem firmy Surge Polonia lub Red Is Bad.
Organizator przewiduje możliwość wyboru przez Zwycięzców jednej z nagród (A, B lub C).
§5
KRYTERIA KONKURSOWE
Ocenie konkursowej na obu etapach Konkursu będą podlegać:
1. Wygląd Discovery box po okresie ferii.
2. Precyzja i estetyka wykonanych wpisów. Zadania wykonane są zgodnie z poleceniem, czytelnym
pismem, tam gdzie trzeba pokolorowane.
3. Oceniane będą również wszelkie dodatkowe prace wykonane w zeszycie Discovery Box.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.wierchy.edu.pl

