.5. Nagrody: sześciu najlepszych uczestników w każdej kategorii zostanie

REGULAMIN
KONKURSU POWIATOWEGO
pod hasłem:

„Historia sanockiego „Sokoła”
1889-2019
1. Organizator:
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku,
38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 13 I p., sokol@sokolsanok.pl
t. 503 319 517

nagrodzonych.
6. Ocena prac: prace oceni komisja konkursowa powołana przez
organizatora.

7. Termin i wyniki konkursu:
konkurs odbędzie się w piątek, 29 marca 2019 r. o godz. 12oo
w Domu Sokoła – Oranżerii, przy ul. Mickiewicza 13.
Wręczenie nagród odbędzie się w terminie późniejszym.
8. Uwagi dodatkowe:
•

2. Cele konkursu:
•
•
•
•

przypomnienie celu utworzenia „Sokoła”,
pogłębienie wiedzy na temat działalności TG „Sokół” w Sanoku,
kształtowanie postaw patriotycznych,
zachęcenie młodzieży do wstąpienia do Towarzystwa.

3. Warunki uczestnictwa:
•
•
•
•

konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych (kl. 6, 7,
8, III G) oraz ponadpodstawowych powiatu sanockiego,
konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,
zadaniem uczniów będzie odpowiedź na zestaw pytań dotyczących,
historii i działalności TG „Sokół” w Sanoku,
każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 uczniów.

•
•
•

zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na
przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz ich
upublicznienie – w tym w mediach,
uczniowie zgłaszający się na konkurs powinni posiadać ważne
legitymacje szkolne,
rozstrzygnięcie komisji konkursowej jest ostateczne, od werdyktu nie
przysługuje odwołanie,
Literatura:
głównym źródłem wiedzy o TG „Sokół” w Sanoku jest strona
internetowa Towarzystwa http://www.sokolsanok.pl/, inne dostępne
publikacje oraz książka wydana w 2014 r. pt. »125 lat sanockiego
„Sokoła” – 1889-2014«
(tekst książki w pdf: www.sokolsanok.pl/literatura-dotyczaca-sokola).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

4. Termin i miejsce dostarczenia zgłoszeń:
Odpowiedzialny: dh Andrzej Chrobak

do poniedziałku, 25 marca 2019 r. – na adres Towarzystwa, lub
na adres mailowy: sokol@sokolsanok.pl

Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku

Powiatowy Konkurs
Karta zgłoszenia do udziału
w Powiatowym Konkursie
pod hasłem:

„Historia sanockiego „Sokoła”
1889-2019

pod hasłem:

„Historia sanockiego „Sokoła”
1889-2019

* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

1. Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………...
2. Wiek, klasa: ……………………………………………………………………………….
3. Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………….…
4. Numer telefonu szkoły: ………………………………………………………………
5. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu: ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora
oraz na publiczne ich umieszczenie w mediach celem poinformowania mieszkańców
powiatu sanockiego o wynikach konkursu.
……………………………………………
Podpis nauczyciela/opiekuna

Miejscowość, data ………………………………

………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
lub podpis pełnoletniego uczestnika
konkursu

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
w Sanoku
www.sokolsanok.pl, sokol@sokolsanok.pl, 503 319 517
130 LAT
1889-2019

