POWIATOWY KONKURS LITERACKI

„MOJA
NIEPODLEGŁA”
pod patronatem

Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu
zaprasza
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu powiatu krośnieńskiego
do udziału w konkursie literackim.
Jego głównym celem jest wyłonienie młodych, zdolnych poetów
i uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Pomysł przeprowadzenia konkursu zrodził się z chęci promowania młodych
ludzi, którzy nie tylko czytają poezję, ale również znają jej siłę, a swoim
literackim talentem chcą pokazać, że są prawdziwymi Polakami.

Regulamin konkursu:
I. Cele konkursu:
1. Zachęcenie młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich
twórczości.
3. Kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych i obywatelskich.
4. Zwrócenie uwagi uczniów na konieczność zachowania pamięci o przeszłości własnego
narodu i tego, że to do nich należy budowanie przyszłości naszej ojczyzny.
5. Włączenie się w ogólnopolskie obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
6. Integrowanie środowisk szkolnych.
II. Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych i oddziałów
gimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego.
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego
w Iwoniczu.
3. Konkurs jest organizowany w kategorii: poezja o tematyce patriotycznej. Uczniowie
proszeni są o napisanie jednego wiersza, który będzie dotyczył zagadnień wolnej
i niepodległej ojczyzny. Prosimy o wiersze, które pokażą czym dla młodzieży jest dziś
ojczyzna, za co ją kochają, co w niej cenią, co w niej zmieniliby, co daje im życie
w niepodległej Polsce, czym jest dzisiaj patriotyzm itp. Forma wiersza jest całkowicie
dowolna. Można stosować dowolne gatunki.
4. Utwory zgłoszone do konkursu nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane ani
nagradzane.
5. Każdy zgłoszony uczestnik może przesłać jeden wiersz. Liczba zgłoszonych z danej
szkoły uczestników jest dowolna.
7. Oceny przesłanych prac dokona Jury powołane przez organizatora. Zwycięzcy zostaną
wyłonieni zgodnie z następującymi kryteriami:
- inwencja i pomysłowość tematyki;
- wyrazistość przekazu;
- oryginalność pracy;
- ogólne wrażenie artystyczne.
Decyzja Jury zapada większością głosów i jest ostateczna.
8. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:
- klasy 4 – 6;
- klasy 7 – 8 i oddziały gimnazjalne.
9. Utwory należy nadesłać wyłącznie w wydruku komputerowym formatu A4.
10. Każdy z utworów musi na odwrocie zawierać następujące informacje: imię nazwisko
ucznia, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna. Karta zgłoszeniowa
stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

11. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe i będą mieli możliwość odczytania
swoich wierszy podczas spotkania podsumowującego konkurs.

III. Termin i miejsce składania prac:
Prace wraz z załącznikami (karta zgłoszenia uczniów do konkursu i zgoda rodzica/ prawnego
opiekuna na udział dziecka w konkursie) należy przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu
ul. Zagrodniki 21
38-440 Iwonicz – Zdrój
do dnia 5 listopada 2018 roku – prosimy o dopisek na kopercie: KONKURS
LITERACKI – „Moja Niepodległa”
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
Prace dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie.
VI. 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.
6. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości bardzo proszę o kontakt telefoniczny
(sekretariat szkoły – 134350470) lub mailowy marzena448@interia.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSI E

koordynator konkursu

Marzena Muzyka
Nauczyciel SP w Iwoniczu

dyrektor

Szkoły Podstawowej
im. ks. Antoniego Podgórskiego
w Iwoniczu

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Moja Niepodległa”
KATEGORIA – klasy 4-6
NAZWA SZKOŁY
ADRES MAILOWY ORAZ NUMER
TELEFONU SZKOŁY
IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES
MAILOWY OPIEKUNA/ OPIEKUNÓW
KONKURSU
L.p.

imię i nazwisko ucznia

tytuł utworu

klasa

opiekun

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego założenia.

Data i podpis szkolnego opiekuna konkursu: ……………………………………………………………………….

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Moja Niepodległa”
KATEGORIA – klasy 7-8 i oddziały gimnazjalne
NAZWA SZKOŁY
ADRES MAILOWY ORAZ NUMER
TELEFONU SZKOŁY
IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES
MAILOWY OPIEKUNA/ OPIEKUNÓW
KONKURSU
L.p.

imię i nazwisko ucznia

tytuł utworu

klasa

opiekun

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego założenia.

Data i podpis szkolnego opiekuna konkursu: ……………………………………………………………………….

Załącznik nr 2

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

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
imię:

…………….…………………………………………………..………………

nazwisko:

..…………….........................................................………................................

szkoła .........................................................................................................................................
w konkursie literackim „Moja Niepodległa” 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)

