REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z OKAZJI
100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
„KARTKA Z PAMIĘTNIKA- CZYLI JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA
POLAKA W 1918 ROKU”

I. CELE KONKURSU:
1. Rozwijanie zainteresowania historią Polski.
2. Rozbudzanie poczucia tożsamości narodowej.
3. Inspirowanie do tworzenia własnych tekstów i promowanie literackich talentów
uczniów.
II. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII oraz 3G Szkoły Podstawowej
im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu.
2. Tekst powinien być napisany w programie Microsoft Word oraz sformatowany
(czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza). Wymagana objętość pracy
od 25 wersów do dwóch stron A4.
3. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie

kartki z pamiętnika o sytuacji

Polaków
w 1918 roku. Należy opisać atmosferę roku 1918, np. pokazać wojenną rzeczywistość,
nadzieje naszych rodaków na odzyskanie niepodległości, zmagania z przeciwnościami
losu, troskę o najbliższych lub dzień odzyskania niepodległości itp. Można opisać
przeżycia postaci fikcyjnej lub historycznej.
4. Uczeń może oddać tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie.
5. Każda praca powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko oraz klasę.
III. KRYTERIA OCENIANIA:
1. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch grupach wiekowych:
- klasy IV – VI
- klasy VII, VIII i 3G
2. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która będzie uwzględniać:
- zgodność pracy z tematem konkursu,

- kompozycję pamiętnika,
- bogactwo językowe, styl, zgodność z zasadami ortografii i interpunkcji,
- sposób ujęcia tematu, oryginalność i pomysłowość
3. Komisja dokona wyboru w trybie głosowania, w przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego.
IV. HARMONOGRAM KONKURSU:
1. Czas trwania konkursu: 7.10.2018 – 31.10.2018r.
2. Prace należy przekazać nauczycielkom języka polskiego: p. Kindze Rogóz
lub p. Marii Skotnickiej.
3. Prace uczestników konkursu zostaną wyeksponowane na gazetce szkolnej.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Oddając pracę konkursową, autor zgadza się na upublicznienie jej na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu oraz
prasie lokalnej.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Prace nie będą zwracane.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie,
jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.
5. Regulamin konkursu i załączniki umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy: Kinga Rogóz, Maria Skotnicka

Załącznik

Miejscowość, data............................................................

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
Imię i nazwisko

…………….…………………………………………………..………………

w konkursie literackim „Kartka z pamiętnika – czyli jeden dzień z życia Polaka w 1918 roku”
organizowanym przez Szkołę Podstawową im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu.

Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia regulaminu konkursu.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych wizerunkowych
mojego dziecka na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz w celach związanych
z promocją działalności placówki oraz budowania pozytywnego wizerunku Administratora
w przestrzeni publicznej i w mediach. TAK/NIE*
Wyrażam zgodę na nieodpłatne prezentowanie pracy mojego dziecka w związku z udziałem
w konkursie wyłącznie w celu promocji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.) TAK/NIE*

*niepotrzebne skreślić
……………………………………..………………

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

