SZCZECIŃSKI PROGRAM EDUKACJI WODNEJ I ŻEGLARSKIEJ

„MORZE PRZYGODY - Z WIATREM W ŻAGLACH”

Wzór

KONKURS .......................................
ORGANIZATOR:
 .........................................................
WSPÓŁORGANIZATOR:
 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin;
 Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie;
MIEJSCE KONKURSU:
 .................................................
CELE KONKURSU:
 ...........................................................
 ...........................................................
ZASADY UCZESTNICTWA:
 ...........................................................
 ...........................................................
np.





Konkurs jest imprezą otwartą.
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie we właściwym terminie udziału w konkursie (oraz nadesłanie prac).
Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia.
Karty zgłoszeń muszą zawierać dokładny adres (z telefonem) placówki oraz dane opiekuna SKEM.

Komentarz [S1]: (wszystko co dotyczy
uczestnictwa w konkursie)

Komentarz [S2]: wg Państwa wzorców

KATEGORIE WIEKOWE:
 Uczestnicy konkursu:
- dzieci /młodzież ze szkół ................../rodzaj placówki oświatowej/....................... zrzeszona w SKEM;
OCENA:






Konkurs oceniać będzie jury w skład, którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie i wiedzę
w dziedzinie edukacji wodnej i żeglarskiej.
Komisja konkursowa dokonuje oceny według następujących kryteriów:
 .........................
Ostateczny werdykt ustala komisja konkursowa.
Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.
Warunki organizacyjne określa bezpośrednio organizator.

Komentarz [S3]: Poniżej przykładowe
punkty

MIEJSCE I TERMIN:
 .......................................................– ........./termin/............. r.
 Zgłoszenia będą przyjmowane do .................... pod adresem:...................................................................
 W przypadku pracy, które będą nadesłane pocztą – decyduje data stempla pocztowego.
UWAGI KOŃCOWE:



Informacja o harmonogramie działań będzie przesłana do szkół drogą elektroniczną z potwierdzeniem przeczytania
wiadomości.
Prosimy o zwrócenie uwagi na swoje rzeczy osobiste (w szczególności przedmioty wartościowe).
Za rzeczy pozostawione bez nadzoru – organizator nie odpowiada.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) dane osobowe wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych placówki. Zgłoszenie dzieci na konkurs,
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej, w publikacjach i folderach placówki oraz Koordynatora Programu. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych.

Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie
Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin

Komentarz [S4]: Tekst obowiązkowy w
regulaminie

