Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu:

XVII TURNIEJ O PUCHAR DYREKTORA SP 1
„NA TROPACH BOHATERÓW
BAŚNI – BAŚNIE O POTWORACH, DIABŁACH I
UPIORACH”
1. Organizatorem konkursu czytelniczego jest Szkoła Podstawowa nr 1
w Katowicach.
2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci klas III, IV i V
3. Każda szkoła wybiera trzyosobowy zespół.
4. Turniej odbędzie się w SP 1 we wtorek 19 grudnia 2017 o godz. 10.00.
5. Każda turniejowa drużyna będzie korzystała z przygotowanej karty pracy.
6. Zgłoszenia drużyn do konkursu przyjmujemy do 15 grudnia 2017 r. na adres
e-mail: bibliotekaszkolnasp1@gmail.com lub telefonicznie.
7. Elektroniczne wersje baśni można uzyskać zgłaszając się przez pocztę elektroniczną:
bibliotekaszkolnasp1@gmail.com.
8. W dniu konkursu (19 grudnia 2017 roku) opiekun drużyny dostarcza zgody na
wykorzystanie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Katowicach wizerunku uczniów
reprezentujących szkołę w konkursie (zał. nr 1).

BAŚNIE KONKURSOWE
1. Czarodziejski kostur. W: Maria Kędziorzyna: Z piekła rodem. Polskie baśnie ludowe. Kraków 1971.
2. Jak Boruta zakochał się w karczmarzowej córce.
3. Jak zbóje w diabelskiej karczmie wyrwasa tańcowali.
4. O złotym obcasie Boruty i o kurpiowskich kurpsiach.
5. Jak mości Rogowski przegrał ze smolarzową Maryjką.
Baśnie 2-5 w: Zdzisław Nowak: Jak Boruta zakochał się w karczmarzowej córce. Baśnie i legendy
kurpiowskie. Warszawa 1988.

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Katowicach
Katowice 40 – 035
ul. Jagiellońska 18
tel./ fax. 32 251-06-88

Osoby odpowiedzialne:
 Anna Żurek – nauczyciel polonista
 Małgorzata Wilk – nauczyciel kształcenia zintegrowanego
 Janusz Piper – nauczyciel bibliotekarz
Opracowanie i aktualizacja strony internetowej Turnieju:
Aleksandra Piotrowska

Adres organizatorów: Szkoła Podstawowa nr 1
Katowice 40 – 032
ul. Jagiellońska 18
tel./ fax. 32 251-06-88

Zał. 1

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA ORAZ
JEGO PODSTAWOWYCH DANYCH
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podstawowych danych mojego dziecka oraz na
rejestrowanie jego wizerunku podczas Turnieju na tropach bohaterów baśni organizowanego przez Szkołę
Podstawową nr 1 w Katowicach oraz na wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na
stronie internetowej organizatora turnieju, w kronice szkolnej oraz tablicach ściennych.
Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………
Nazwa reprezentowanej szkoły: …….
Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych: …………………………………..
…………………………………….
Podpis rodziców/opiekunów prawnych: ……………………………………………
…………………………………………...
Katowice, dn. ……………




PODSTAWY PRAWNE:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.922)
Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych - (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).
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