REGULAMIN KONKURSU:

„Jestem gościem w hotelu marzeń…”

1. CELE KONKURSU:
 przybliżenie uczniom specyfiki branży hotelarsko-gastronomicznej;
 kształtowanie postaw twórczych i kreatywności;
 wspieranie uzdolnień uczniów;
 wdrażanie uczniów do samokształcenia.
2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu
Powiatu Bieszczadzkiego.
3. Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie. Prace zbiorowe
nie będą podlegały ocenie.
4. Dopuszcza się różnorodność formy i techniki pracy, np. plastyczna,
prezentacja multimedialna, film, esej, opowiadanie, itp.
5. Każda praca powinna być opisana czytelnie wg wzoru pismem
drukowanym:
Imię i nazwisko ........................................ kl. ............
Adres placówki...........................................................
Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy opiekuna ........................................
Z dopiskiem Konkurs: „Jestem gościem w hotelu marzeń…”

6. Termin oddania prac upływa 9 kwietnia 2014 roku (prace prosimy
przesyłać lub dostarczyć do Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych
im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 16).
7. Każda szkoła może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac.
8. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.

9. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w II
połowie kwietnia 2014 roku. w Bieszczadzkim Zespole Szkół
Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych.
10. Nagrodą główną w konkursie jest jednodniowa wycieczka do
Hotelu **** ARŁAMÓW dla uczestnika i opiekuna.
Zwycięzców czekają liczne atrakcje:
 godzinny seans w Świecie Saun oraz dwugodzinny pobyt w Strefie
Basenowej Hotelu ARŁAMÓW;
 godzinne zajęcia na strzelnicy sportowej z instruktorem strzelectwa;
 godzinne zajęcia na ściance wspinaczkowej z instruktorem;
 półgodzinne zajęcia w ujeżdżalni koni z instruktorem.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz
w lokalnej prasie.
12. Karta zgłoszenia stanowi akceptację regulaminu konkursu.
13. Uczestnicy konkursu lub ich prawni opiekunowie wyrażają zgodę na
gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
podanych w „Karcie uczestnika” na potrzeby przeprowadzenia konkursu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe
wpisanie danych przez uczestników konkursu.
15. Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane prace pozostają do
dyspozycji Organizatora.

SPONSORZY:

ORGANIZATOR:
Agnieszka Wołoszczak, nauczyciel Bieszczadzkiego Zespołu Szkół
Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych.
Kontakt mailowy: agness-u@tlen.pl

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU:
1.

Nazwisko i imię ucznia …………………………………………………………………..

2.

Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..
4.

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………….

5.

Imię i nazwisko opiekuna

…………………………………………………………………………………………...

…………………………..
Data

……………………………………
pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, publikację wyników konkursu
mojego dziecka na stronach internetowych Organizatora Konkursu: „ Jestem gościem w hotelu
marzeń…”zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

……………………………..
(podpis uczestnika)
……….……………………………..
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

