Regulamin konkursu na rymowankę „Bezpieczny Internet"
I. Cele konkursu:
 rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i aktywności twórczej dzieci;
 wyrażanie swoich przeżyć, uczuć w formie ekspresji słownej;
 rozwijanie zdolności literackich;
 rozwijanie twórczej wyobraźni;
 doskonalenie umiejętności korzystania z Technologii Informacyjnej
 utrwalenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Internecie,
 kształtowanie właściwej postawy wobec technologii informacyjnej.
II. Dane ogólne
1. Organizator – organizatorem jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile, ul.
Bydgoska 21; tel. 67 213-11-27; wypozyczalnia@cdn.pila.pl
2. Uczestnikami Konkursu –uczniowie edukacji wczesnoszkolnej kl. I-III zgadzający
się na postanowienia niniejszego regulaminu.

III. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich Szkół Podstawowych w Pile.
2. Nazwa i temat konkursu to „Bezpieczny Internet” w rymowance.
3. Celem konkursu jest wybór najciekawszych rymowanek na temat Bezpiecznego
Internetu.
4. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną rymowankę.
5. Ilość wersów w rymowance-wierszowance wynosi maksymalnie 10.
6. Nie będą oceniane prace zaczerpnięte z książek i Internetu.
7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i jego regulaminu.
8. Prace należy nadsyłać na adres wypozyczalnia@cdn.pila.pl w formie załącznika.
do listu elektronicznego z tematem Konkursu na rymowankę „Bezpieczny Internet”.
9. W liście elektronicznym należy podać: imię i nazwisko autora, nazwę Szkoły, klasę,
tytuł rymowanki i dołączyć załącznik z rymowanką.
10. Rymowanka powinna być napisana czcionką Arial, wielkość 14.

11. Zgłoszenia należy nadsyłać od 01.04.2014 r. do 30.04.2014 r.
IV. Wybór Zwycięzców
1. Rozstrzygnięcie konkursu - czyli wybór najciekawszych i najweselszych rymowanek
nastąpi komisyjnie w PBP w Pile w maju 2014 roku.
2. W skład jury wchodzą:
 przedstawiciel PBP w Pile,
 przedstawiciel Biblioteki Szkolnej,
 przedstawiciel CDN w Pile.

V. Przekazanie nagrody
1. Dzieci biorące udział w konkursie zostaną nagrodzone.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2014 r.
VI. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie rymowanki zostaną zebrane i opublikowane na stronie Biblioteki
www.bp.pila.pl . Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
2. Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu: Barbara Moskal,
Mirosława Michałek.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

