Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku
serdecznie zaprasza uczniów klas III gimnazjum
do udziału w IV edycji
międzypowiatowego konkursu

"W świecie żywiołów - ziemia"
1. W konkursie udział biorą dwuosobowe drużyny uczniów z klas III gimnazjum.
2. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość drużyn.
3. Konkurs odbędzie się 26 lutego 2019r. w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku, przy ul. 3 Maja 22.
Rozpoczęcie o godzinie 11.15. Planowane zakończenie ok. godz. 14.15.
4. Harmonogram konkursu:
10.30 - 11.00 - rejestracja uczestników
11.15 - 13.15 - część konkursowa (uczestnicy w parach rozwiązują zadania z matematyki, chemii,
biologii, fizyki i geografii dotyczące ziemi)
13.20 - 14.05 - prelekcja naukowa
14.10 - ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród
5. Zakres obowiązujących treści nie wykracza poza podstawę programową matematyki, fizyki, chemii, biologii
i geografii w gimnazjum za wyjątkiem zadań, których treść zostanie wyjaśniona w trakcie prezentacji.
6. Udział w konkursie jest nieodpłatny. Zgłoszenia (wg dołączonego wzoru) prosimy przesyłać
do dnia 06 lutego 2019r. na numer szkolnego faksu: 32 4238333 z dopiskiem "W świecie żywiołów ziemia".
7. Konkurs został umieszczony na liście Śląskiego Kuratora Oświaty i może być wpisany na świadectwie
ukończenia gimnazjum.
8. Prosimy o uzupełnienie załącznika numer 1 dla każdego uczestnika i przekazanie pisma podczas rejestracji.
9. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: sekrlo@wp.pl

WZÓR

Rybnik, dn. …………………………………

(pieczątka szkoły)

Zgłoszenie do konkursu
„W świecie żywiołów - ziemia”
Imię i nazwisko Ucznia

klasa

Imię i nazwisko Opiekuna

DRUŻYNA I
DRUŻYNA II
DRUŻYNA III

Podpis Opiekuna

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE
ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA
DO CELÓW KONKURSU

Wyrażam zgodę na udział uczestnika .................................................................................................................
imię i nazwisko

w konkursie organizowanym przez Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku pt. :"W świecie żywiołów".
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w/w uczestnika do celów w/w konkursu.
Wyrażam również zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w/w uczestnika do celów w/w konkursu.

.........................................................
podpis Rodzica/ prawnego Opiekuna

