Regulamin konkursu
na wiersz pt. Literackie podróże po Niepodległej
1.

Organizator konkursu: zespół nauczycieli polonistów Zespołu Szkół im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą.

Zasady uczestnictwa:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Zespołu Szkół w Kostrzynie nad
Odrą oraz uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych klas III gimnazjum
w Kostrzynie nad Odrą. Liczba uczestników z każdej szkoły nie jest
ograniczona.
2.

3.

Cele:
 Uczczenie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę poprzez prezentację utworów literatury pięknej.
 Budowanie u młodzieży przywiązania do tradycji i historii ojczyzny
oraz poczucia dumy z dokonań przodków.
 Kształcenie umiejętności tworzenia własnego tekstu poetyckiego.
 Doskonalenie umiejętności literackich, językowo-stylistycznych.
 Dbałość o kulturę żywego słowa.
 Rozbudzanie wrażliwości artystyczno-literackiej.
 Odkrywanie talentów i ich promocja w środowisku lokalnym.

4.

Warunki konkursu:
 Prace konkursowe muszą mieć formę wiersza.
 Teksty powinny być poświęcone ojczyźnie.
 Każda zgłoszona praca na stronie tytułowej powinna zawierać
informacje: imię i nazwisko autora, szkołę, klasę.
 Komisja konkursowa oceniać będzie zgodność z tematem, oryginalność
pomysłu, dobór formy, treść, kształt językowo-stylistyczny, bogactwo
słownictwa.

5.

Terminy:
 Prace konkursowe należy złożyć do 31 października 2018 roku do godz.
12.00, u pani Beaty Orbach w sali nr 160 – uczniowie Zespołu Szkół,
natomiast uczestnicy z innych szkół w formie elektronicznej na adres:

administrator@liceum-kostrzyn.com lub papierowej w sekretariacie
Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie przy ulicy Komisji Edukacji
Narodowej 2.
 Ogłoszenie wyników odbędzie się 9 listopada 2018 roku podczas Balu
Niepodległościowego w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą.
 Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie gimnazjum i klas
VII i VIII szkoły podstawowej.
6.

Uwagi ogólne:
 Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania przekazanymi na
konkurs pracami literackimi w celu promowania własnego wizerunku,
poprzez ich publiczne udostępnianie - wystawa w siedzibie Zespołu
Szkół.
 Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku
uczestników konkursu przez Organizatora do celów związanych z
powyższym konkursem, w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.

