Świąteczna wykreślanka

Regulamin konkursu
§1
Organizator:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 6/3
98-420 Sokolniki
tel. 6278 46190
e-mail: gops@sokolniki.pl
Współorganizator:
Urząd Gminy w Sokolnikach – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
§2
Zasięg konkursu
Konkurs kierowany jest do rodzin z dziećmi uczęszczających do szkół podstawowych , zamieszkałych na
terenie Gminy Sokolniki.
§3
Cele konkursu
1. Kształtowanie umiejętności koncentracji.
2. Poprawa ortografii i nauka wielu nowych słów.
3. Pogłębienie wiedzy uczniów na temat istoty Świąt Bożego Narodzenia, świątecznych tradycji oraz wiedzy na
temat zimy.
4. Rozwijanie umiejętności tworzenia własnych kreatywnych wypowiedzi.
5. Rozwój wyobraźni dzieci.
§4
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ,, Świąteczna wykreślanka” jest:
a) wysłanie pocztą lub dostarczenie do GOPS w Sokolniakch na ul. Parkową 6/3 do dnia 04.12.2020r. Do godz.
14:00 wypełnionego Arkusza nr 1 zawierającego prawidłowo rozwiązane hasło wykreślanki oraz kreatywne
uzasadnienie hasła.
b) rodzina przystępująca do konkursu, może złożyć tylko jeden prawidłowo wypełniony Arkusz nr 1. W innym
przypadku zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.

2. Do Arkusza nr 1 należy dołączyć:
- Oświadczenie składane przez opiekuna uczestnika konkursu „Świąteczna wykreślanka”.
- Podpisaną klauzulę informacyjną.
3. Zgłoszenie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
§5
Forma pracy
1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzeniu prawidłowo na 29 pytań. Uzyskane odpowiedzi to słowa, które
są ukryte w wykreślance, należy je odnaleźć skreślając dane słowo. Słowa należy odczytywać wzdłuż linii
prostych poziomo (wprost), pionowo (z góry na dół). Uwaga! Niektóre wykreślone litery mogą wchodzić
w skład innego jeszcze niewykreślonego słowa. Hasło tworzą nieskreślone litery, czytane kolejno rzędami
poziomymi. Hasło, które powstanie z rozwiązanej prawidłowo wykreślanki należy kreatywnie uzasadnić
w wyznaczonym do tego miejscu.
§6
Termin składania prac
1. Nieprzekraczalny termin składania wypełnionego hasła rozwiązania wykreślanki (Arkusz 1) upływa
04.12.2020r. o godz.14.
2. Prace należy złożyć do skrzynki podawczej z napisem „Świąteczna wykreślanka” umieszczonej w korytarzu
głównym w GOPS w Sokolnikach ul. Parkowa 6/3 lub wysłać pocztą.
3. Wraz z Arkuszem nr 1 należy złożyć załączniki do regulaminu oraz podpisaną klauzulę informacyjną.
4. Dokumenty o których mowa pkt. 1 i 3 powinny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Świąteczna
wykreślanka”.
§7
Zasady przyznawania nagród
1. Jury konkursu zostanie powołane przez organizatora.
2. Spośród dostarczonych i prawidłowo wypełnionych arkuszy zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca dla
których przewidziane są nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają drobne nagrody
pocieszenia.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 11.12.2020r.
3. Każdy opiekun prawny uczestnika konkursu otrzyma z GOPS w Sokolnikach wiadomość za pośrednictwem
sms o terminie i sposobie odbioru nagrody.
§8
Prawa autorskie, ochrona danych osobowych
1. Zgłoszenie udziału w konkursie za pośrednictwem złożenia ,,Arkusza nr 1” wraz z wymaganymi załącznikami
do GOPS jest równoznaczne ze zgodą na publikację swoich danych w tym imienia, nazwiska i wieku na stronie
internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy w Sokolnikach .

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb konkursu.
§9
Postanowienia końcowe
1. Załączniki do regulaminu stanowią integralną jego część
2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
- zmiany postanowień regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w konkursie, w tym
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
konkursu;
- nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby uczestników;
- odwołania konkursu bez podania przyczyny.

