
Regulamin konkursu na kalendarz na rok szkolny 2014/2015 

 „We Do Care Children”  

z ciekawym sloganem- hasłem promującym projekt 

- 2014- 

 

1. Organizatorem konkursu jest Społeczne Gimnazjum STO w Starachowicach.. 

 

2. Konkurs jest otwarty dla uczniów Społecznego Gimnazjum STO w Starachowicach. 

 

3. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu graficznego kalendarza na rok szkolny 

2014/2015 promującego projekt Comenius o tytule „We Do Care Children” oraz ciekawych haseł 

promujących projekt. 

4. Uczestnicy mogą oddać maksymalne 1 projekt konkursowy. 

 

5. Projekt kalendarza na rok szkolny 2014/2015 powinien zawierać następujące treści: 

- nazwę projektu: „We Do Care Children”, 

- logo projektów europejskich- informacja u pani Katarzyny Sasak 

- hasło- slogan promujący projekt (ciekawy, przyciągający uwagę) - może być inny na każdy 

kolejny miesiąc; może dotyczyć przyjaźni, miłości, pozytywnego myślenia itp… 

- adres strony internetowej projektu: 

http://www.sto.starachowice.org/comenius2013_2015/index.html 

 

UWAGA: 

- nazwy miesięcy, hasła w kalendarzu muszą być w języku angielskim 

- kalendarz może mieć dowolną formę- może być narysowany i zszyty; może być w formie 

elektronicznej. 

 

6. Projekty konkursowe należy składać w terminie do 17 stycznia 2014 r. do pani Katarzyny Sasak. 

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w trzecim tygodniu stycznia 2014 r. 

 

8. Wyboru projektu dokonuje jury w składzie: p. Bożena Jaskros, p. Dorota Glina, p. Katarzyna 

Sasak, p. Anna Babicka, p. Paulina Myszka. 

 

9. Decyzja jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołań. 

 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie sto.starachowice.org oraz osobiście przez jury 

konkursowe. 

 

11. Nagrodzony projekt wykorzystany będzie w akcji promującej projekt Comenius „We Do Care 

Children”, a wyróżniony uczestnik konkursu będzie mógł wyjechać na spotkanie projektowe 

do San Cipirello we Włoszech w terminie 18 - 24 maja 2014 r.  

 

12. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych 

Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883. 

 

13. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego 

regulaminu. 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

p. Katarzyna Sasak 

 

 

http://www.sto.starachowice.org/comenius2013_2015/index.html

