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wCIJE§lrćDZKlEGCI Kofi xłr*su FLA§TYczrtl§Go

DLA DZlECl SZKÓŁ PODSTAWOWYCH SPECJALNYCH

,,ABc PRZYRoDY,,

Xlll FDYCJA.,PRZYRODNlCżE ZAKĄTK| pUcKA,,

NA Rol( g!(olilY ?clł łzff.e

ZaPraszamY do wzięcia udziału w trzYnastej edycji konkursu ,,ABC przyrody,, pt. ,,przyrodnicze zakątki pucka,,.OtaczajacY nłs Śurjat Przrłrcłv, aiękly, fescynujący i tajemniczy jest inspiraclą flo pow'tav".arlia cjziei pia;tyi,;ilyi:h, Celenltegcrocznega kon*ul-su Jes'L po'zerzente wieczy 
" 

;;l;,";';;;;;;;:*..".tui,ystycrnych pucka,
!" CIR6"ĄNmAT0& - Specjainy &środek Sako§*o- Wychowawcay w r*.ucktl

Patronat honorowy: Urząd Miasta w Pucku:l :: | (C\KURsl_,

* ii;ntegnacja p#asĘczma śnodowisłc ndźmyc|t szkai$", 
'twa'anie uczniom niepelnosprawnym możliwości osiągania sukcesów,. prezentacja otaczającej przyrody w twórczości aziecięcei' o zaciekavlienie śrlviatem przyrody,

c pozi,ianie l,;alorów krajoznawcao-iuiystycenych Pucka,r pcdknŃłemfre zmaczemiia oclłnorły, śnoojłotry.łska,,r podniesienieświadomościekologicznej.

l ll. ZASADY UCZESTNiCTWA:

1' (cnklr: r''iłstYc;nY skiercv',r;nY.ltst r1o ucznidv; s;kći podst;wcwr7ch specjairiych v",cle,,vócjżiwa pomc|skie gc,ż- Każdy z autorów rrłoze zg*osić do kor*knłrsł.ł nłe Węce; *L rui** ,r*.* wykonaną sarnodaieinie.3, ńażda zgłoszona do $<cnkuorsLv praca plastyczna eo*ilr;;;prawioma-4' Do kaŻdej Praccy naleŻY dołączYĆ metrYczkę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek autora,tvtuł PracY' adres szkr:fY, irnię inazwisko nauczyciela, poa ł,u*"r,iem kłórego praca zostata wykonana.:;' 
§:§lffi-r}j,1jlffir=:ff- PedPisa*ą P"*' 

'o*,;,*ioo'*ou*" łtłcstniia'n. or.nr*ru*anic danyeh *so§ov;y;h
6. Techłłlka wyŁonłnia praail.]est dowoBfia, fol-mat prdcy A3.

lV. GRUPY WlEKOWE:

, ,,-_LlJ lłT

- 11-14 il*t

V. OCENA PRAC I NAGRODY:

- oceniane zostaną prace spełniające warunki podane w punkcie lll,
- §rac€ n;iesiane nie 5ł irĄ/racane, zo§|ani oi:e ekspol-roĘJile,"l r]łr,óv,;cę,
- §ri,scatr§te nozstł-eygrłiięcie kofiktlrsu,j ,odĘdzie siię ZZ łńst,opa dał*lv n o godz- 1fi-§C,
- nagrody i dyplomy należy odebrać osobiście.

V!. TiR&,1!N 5KŁADANlĄ PRAC:

do 8 lrstopeda 2G17 rokr:-



Vll. ADRES NADSYŁANlA PRAC:

SOSW w Pucku

ui_ Zarrnkowa 5

84-100 Puck

tel. 58 673 22 50

Zachęcanłtl vlsa;skie ązłecł l nał..lcłrcie[[ do unzllałł-u tv k,$llnkuf,5ie.

lnformacji udzie|a: Julita Jabłońska - Nowicka 609731736.

Ęrektor SOSW

DYRE KTo R

, Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

w konkursie piastycznym ,,ABC przynody - Frzyrod*hcze zaKątxi Pucxa",

Oświadczam , że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie

iiiz przechowywanie jego danyci) csobowych pi"zeż organiz;tora (zgodnie z art,,3 ustewy : dnia 29 iierpnie i§97 r,

o ochronie danych osobowych (tekst jednoliĘ: Dz. U.2O'],4 r. paz.1182 ze zmianami} w celach związanych

z konkursem oraz na nieodpłatne wykorzystywanie jego pracy przez organizatora konkursu w celach informacyjnych

ipromocyjnrych,

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/nauczyciela


