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REGULAMIN 

 

1. Celem imprezy jest: 

� podsumowanie działań związanych z realizacją projektu  

„Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej”, 

� promowanie twórczości dziecięcej i młodzieżowej, 

� integracja dzieci i młodzieży ze szkół gminy Łuków. 

2. Festiwal ma charakter przeglądu. 

3. Konkurencje: 

� prezentacja  działań  szkoły  związanych  z  realizacją  projektu  „Szkoła Przyszłości w 

Gminach Ziemi Łukowskiej” (forma dowolna, np.: słowno-muzyczna, pantomima, 

kabaret, pokaz sportowy, taniec  itp.) – czas prezentacji: max. 5 minut, 

� stoisko z wytworami uczniów powstałymi w wyniku realizacji projektu „Szkoła 

Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” (szkoła prezentuje prace plastyczne, 

rękodzielnicze, techniczne, literackie, fotograficzne, itp.); ekspozycja musi się zmieścić 

na tablicy o wymiarach 90x180 cm oraz stoliku o wymiarach 50x120 cm zapewnionych  

przez organizatorów; ekspozycję będzie można rozstawić tylko i wyłącznie w dniu 

imprezy w godz. 12
30
-13

30
; demontaż w godz. 17

00
-17

30
. 

Każda szkoła we własnym zakresie zaopatruje się w „gumkę mocującą” do tablic, 

tzw. bluetag. 
4. Wszystkich uczestników prosimy o przygotowanie dowolnej prezentacji multimedialnej 

prezentującej działania realizowane w ramach programu „Szkoła Przyszłości w Gminach 

Ziemi Łukowskiej” (może to być pokaz PowerPoint, film, kolekcja fotografii oraz inne); 

prezentacje te zostaną wyświetlone na ekranie w trakcie występów   poszczególnych  szkół.   

Prosimy   o   dostarczenie   prezentacji   na   płycie   CD   do      8 października 2007 r. do 

Zespołu Szkół w Gołąbkach. 

5. Drużyna reprezentująca szkołę nie może liczyć więcej niż 10 osób.  

6. Impreza odbędzie się 14 października 2007 r.  o godzinie 14
00
  

w Zespole Szkół w Gołąbkach.  

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 28 września  2007 r. na adres : 

    Zespół Szkół w Gołąbkach 

     21-400 Łuków 
7. Rekwizyty  i   materiały   związane   z   występem  można   dostarczyć  do  Zespołu  Szkół  

w Gołąbkach 12 października 2007 r. (piątek) do godz. 14
00
. 

8. Szczegółowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną. 

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: zsgolabki@neostrada.pl 

9. Impreza odbędzie się w trakcie festynu środowiskowego, który zakończy się dyskoteką. 

 

 


