Zaproszenie do składania prac
2022 Rejon 62
Konkurs na kartkę bożonarodzeniow ą

Zapraszamy wszystkich uczniów 62. rejonu szkolnego, od
zerówki do klasy ósmej włącznie do udziału w konkursie
na kartkę bożonarodzeniową z okazji Bożego Narodzenia
w roku 2022.
Praca zwycięzcy stanie się wzorem na kartce
bożonarodzeniowej, która zostanie rozesłana do
wszystkich ważnych osób w naszej społeczności lokalnej
oraz znajdzie się na stronie internetowej rejonu oraz w
mediach społecznościowych.
Zwycięzcę konkursu wyłonimy w poniedziałek, 14 listopada
2022 r. na spotkaniu rady pedagogicznej. Zwycięzca
otrzyma prestiżowy dyplom zwycięzcy konkursu. Podczas
tej uroczystości uhonorujemy również laureatów, którzy
zajęli drugie I trzecie miejsce. Wszyscy uczestnicy
otrzymają świadectwo udziału w konkursie.
Prace muszą mieć następujący format:
•

Rozmiar nie większy niż 5 x 7 cali i mogą być wykonane odręcznie lub komputerowo. Wszystkie
projekty muszą być oryginalne.

•

Prace muszą mieć treść o charakterze zimowym np. ptaszki kardynały, ptaki, nieudekorowane
drzewa, odzież i obuwie zimowe, płatki śniegu, bałwany lub spoty zimowe (Na kartkach nie
powinny znaleźć się motywy religijne lub wyznaniowe)

•

Prace muszą być kolorowe.

•

Na odwrocie pracy należy umieścić takie informacje jak: imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły i
klasa.

•

Do pracy należy załączyć zgodę rodziców/opiekunów na wykorzystanie pracy

•

Prace należy umieścić w kopercie i opisać "School District 62 Winter Greeting Card Design”

Termin:
Środa, 12 października 2022 r., sekretariat szkoły
Odpowiedzi na pytania udziela:
Jennifer Bova nr tel. 847-824-8070 lub bovaj@d62.org

Ulotka w języku hiszpańskim oraz formularz zgody rodziców znajduje się na stronie:

https://www.d62.org/

or

https://www.d62.org/VirtualBulletin/

KONKURS OKRĘGU 62 NA PROJEKT ZIMOWEJ WIDOKÓWKI 2009
SPONSOROWANY PRZEZ DZIAŁ KONTAKTÓW ZE SPOŁECZNOŚCIĄ
Zgoda rodziców i zrzeczenie się uprawnień
Prosimy rodzica lub opiekuna o wyraźne wypełnienie pismem drukowanym.
Imię i nazwisko ucznia _______________________________________
Klasa __________ Nazwa szkoły ______________________________
Imię i nazwisko rodzica(opiekuna) ______________________________
Numer tel. (w dzień) ________________________________________
Numer tel. (wieczorem) ______________________________________
Adres __________________________________________________
Ja __________________________ (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna),
będąc rodzicem (prawnym opiekunem) _________________________
(imię i nazwisko ucznia), udzielam zgody na zgłoszenie przez niego(nią) pracy
plastycznej w konkursie Okręgu 62 na projekt zimowej widokówki 2008.
Udzielam prawa Działowi Kontaktów ze Społecznością do wykorzystania,
powielania, przyjęcia, rozpowszechniania, publikowania i wystawiania na widok
publiczny pracy plastycznej w jakimkolwiek celu związanym z promocją Okręgu
62. Obejmuje to, m.in. materiały wydane drukiem (papeteria, plakaty, ulotki,
kalendarze itp.), na video i w internecie. Zrzekam się prawa do przejrzenia oraz
zaaprobowania projektu w formie końcowej, jego reklamy czy innej kopii
przeznaczonej do użytku. Niniejsza zgoda dotyczy zarówno pierwszego, jak i
każdego następnego wystawiania i publikacji pracy plastycznej z lub bez podania
tożsamości ucznia w jakimkolwiek czasie. Zgoda ta jest udzielona w imieniu
mojego dziecka (dziecka pod moją opieką prawną) w związku z jego(jej) udziałem
w konkursie oraz publikacją jego(jej) imienia i nazwiska w ramach publikacji
pracy plastycznej. Rozumiem, że warunki tutaj zawarte są umowne. Oświadczam,
że dokładnie zapoznałem(am) się z zawartością tego dokumentu przed
dobrowolnym złożeniem podpisu w imieniu swoim i dziecka (dziecka pod moją
opieką).
Podpis rodzica/opiekuna _____________________________
Data ______________________

