REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
„MY SPOD BIAŁO-CZERWONEJ! CZYM JEST DLA MNIE NIEPODLEGŁOŚĆ?”
ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU „NIEPODLEGŁA”

I. Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu oraz Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Zamarskach
II. Cele Konkursu:
- zainteresowanie uczniów tematyką związaną z Narodowym Świętem Niepodległości i jego
historią,
- przybliżenie historii Polski i walki narodu o niepodległość związanej z obchodami 99.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
- zachęcenie uczniów do współczesnej interpretacji słowa „niepodległość”,
- kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego,
- ukazanie różnych form obchodów rocznicy odzyskania niepodległości,
- umożliwienie uczniom prezentacji swoich poglądów oraz wypowiedzenia się na temat,
który bezpośrednio ich dotyczy i jest związany z pojęciem patriotyzmu,
- rozwijanie kreatywności i umiejętności literackich,
- szansa wypowiedzi w formie pisemnej w ramach edukacji patriotycznej.
III. Terminarz:
Konkurs trwa do 3 listopada 2017 r. Prace należy przesyłać na adres:
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zamarskach,
ul. Szkolna 1
43-419 Hażlach
(Decyduje data stempla pocztowego). Prace można również składać w sekretariacie Szkoły
Podstawowej w Zamarskach do dnia 3 listopada.
IV. Uczestnicy:

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VII gminy
Hażlach.
IV. Tematyka i objętość prac konkursowych:
Zadaniem uczniów jest napisanie wypracowania na temat: „My spod biało-czerwonej! Czym
jest dla mnie niepodległość?”. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać jedną pracę o
objętości maksymalnej do 2 stron A4, czcionka Times New Roman - 12. Praca jednak nie
może być krótsza niż 1 strona A4.
V. Warunki uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:
a) kategoria I – uczniowie klas IV-V SP,
b) kategoria II – uczniowie klas VI-VII SP,
Każda klasa spośród szkół biorących udział w konkursie może przesłać maksymalnie po
cztery prace konkursowe. W przypadku kilku oddziałów w tej samej klasie liczba prac
również powinna wynieść 4. Do wypracowania należy dołączyć metryczkę (załącznik nr 1) z
imieniem i nazwiskiem autora, w której należy podać również nazwę szkoły oraz klasę, w
jakiej uczy się autor pracy oraz nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia. Prosimy również o
dostarczenie druków dotyczących zgody rodziców/opiekunów uczestników na udział w
konkursie (załącznik nr 2) oraz wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3). Rozstrzygnięcie
Konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi 10 listopada 2017 r. podczas
uroczystości Dnia Niepodległości w Sali Widowiskowej OSP w Zamarskach. Wyniki
konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych www.gokhazlach.pl oraz
spzamarski.edupage.org. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i atrakcyjne
nagrody rzeczowe. Przewidywane są również wyróżnienia w Konkursie. Wypracowania
oceniać będzie komisja konkursowa biorąc pod uwagę: poziom literacki utworu,
pomysłowość, samodzielność i oryginalność, poprawność językową i stylistyczną oraz
zgodność pracy z tematem.
VI. Postanowienia końcowe:
Zgłoszone prace w ramach Konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora. Prace nadesłane w ramach konkursu nie będą zwracane autorom.
VII. Osoba odpowiedzialna za organizację i przebieg konkursu:
Magdalena Kotońska – nauczycielka języka polskiego i historii
W przypadku pytań prosimy o kontakt: kotonska.magdalena@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy

Załącznik nr 1
Metryczka
Imię i nazwisko autora pracy:
……………………………………………………………………………..................................
Klasa……………………………………………………………………….. ………………
Adres szkoły / placówki zgłaszającej
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Nauczyciel / opiekun pod, którego kierunkiem została wykonana praca:
………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 2
ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE LITERACKIM

……………………., dnia:………………..…
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Gminnym Konkursie Literackim „My Spod
Biało-Czerwonej! Czym Jest Dla Mnie Niepodległość?” organizowanym w ramach Programu
Dotacyjnego „Niepodległa”, a także na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.)

………………...........................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

.....................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 3
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

……………………., dnia:………………..…

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie literackim oraz umieszczenie na
stronach internetowych organizatorów wizerunku mojego syna/ mojej córki
……………………………………………… zgłoszonych do Gminnego Konkursu
Literackiego „My Spod Biało-Czerwonej! Czym Jest Dla Mnie Niepodległość?”
organizowanego w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Organizatorami konkursu
są Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w
Zamarskach.

………………...........................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

.....................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego

