Młodzieżowy Dom Kultury
„ISKRA” w Pile
zaprasza dzieci do udziału w konkursie
pn. „Wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima
i innych poetów w inscenizacji dziecięcej”.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych.
2. Każdy uczestnik przygotowuje 1 inscenizację.
3. Inscenizacje mogą być przygotowywane indywidualnie bądź przez grupę dzieci.
4. W tym konkursie oprócz właściwej interpretacji wiersza niezbędne będą
w zależności od potrzeb tekstu: ruch, gest, mimika, rekwizyty.
5. Konkurs odbędzie się 18 listopada 2017 roku o godz. 9.00 w Młodzieżowym
Domu Kultury „ISKRA” w Pile, ul. Okrzei 9, sala widowiskowa.
6. Zgłoszenia pisemne zawierające: imię i nazwisko, klasę, szkołę, telefon kontaktowy,
tytuł wiersza, autora oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych i nauczyciela
przygotowującego na przetwarzanie danych osobowy i wizerunku prosimy
kierować do sekretariatu Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w Pile,
ul. Okrzei 9 w godzinach od 8.00 do 14.00. do dnia 13.11.2017 r.
Popisaną zgodę rodziców można dostarczyć najpóźniej w dniu konkursu.
Przyjmujemy również zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres :
UWAGA zmiana adresu-nowy- mdk@mdk.pila.pl
7. Informacje, pytania – tel. 67-349-19-54 w godz. 8.00 – 12.00
8. UWAGA
Warunkiem udziału w konkursie jest uiszczenie wpisowego w wysokości 4 zł
od każdego uczestnika indywidualnie (15 zł od zespołu powyżej 3 osób)
w chwili zgłoszenia udziału w sekretariacie MDK w Pile, przed upływem
terminu zgłoszenia.
9. Najlepsze inscenizacje zostaną nagrodzone.
10. Informacja pokonkursowa na stronie internetowej www.mdk.pila.pl

Zapraszamy

Karta zgłoszeniowa(nazwa ).............................................................................................................
Nazwisko i imię ............................................................................................................. .......
Szkoła(placówka)/ klasa .....................................................................................................
Tytuł (wiersza)..................................................................................................
Autor .....................................................................................................................................
Telefon kontaktowy (szkoły lub n-la) ...................................................................................
Nazwisko n-la przygotowującego ........................................................................................
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i jego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
w ramach powyższego konkursu w MDK „ISKRA” w Pile.
Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany przez
pracowników MDK „ISKRA” w Pile podczas konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły:
- na stronie internetowej MDK „ISKRA” w Pile
- w mediach w celu informacji i promocji konkursu (prasa, TV)
- w materiałach promujących MDK „ISKRA” w Pile

.............................................................
Data, podpis matki/opiekunki prawnej

..............................................................
Data, podpis ojca/opiekuna prawnego

Zgoda nauczyciela zgłaszającego uczestnika.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku na potrzeby powyższego konkursu.
.................................................
Data, podpis nauczyciela

