Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Ścinawie ogłasza konkurs literacki
pt.: „Polska – moja Ojczyzna”
Regulamin
1. Celem konkursu jest:
- inspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej,ininspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej sin
- kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych,
- rozwijanie uzdolnień literackich, fantazji i wyobraźni,
- zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,

2. Uczestnicy i przebieg konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów z klas 5-8 szkół podstawowych i gimnazjum gminy Ścinawa.
Zadanie konkursowe polega na napisaniu w dowolnej formie literackiej - wiersza, opowiadania,
legendy lub nowelki, które będą tematycznie związane z Polską, jej historią, mieszkańcami,
symbolami narodowymi, świętem niepodległości.
Prace mają być samodzielne, czytelne, napisane odręcznie lub na komputerze, wcześniej
niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
Utwory należy dostarczyć w 1 egzemplarzu (maksymalnie 2 strony A4). Każdy uczestnik może
złożyć tylko jedną pracę.

3. Do prac należy dołączyć kartę informacyjną z danymi:
- tytuł utworu,
- imię, nazwisko, klasa uczestnika konkursu (drukowanymi literami)
- adres szkoły,
- imię i nazwisko opiekuna ucznia

4. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas V-VI szkół podstawowych,
- uczniowie klas VII- VIII szkół podstawowych,
- uczniowie gimnazjum,
W każdej z kategorii zostanie przyznane I, II i III miejsce oraz ewentualne wyróżnienia

5. Kryteria oceny prac:
- zgodność pracy z tematyką,
- bogactwo języka,
- kompozycja i oryginalność ujęcia tematu,
- prapoprawność językowa
- estetyka pracy,
Decyzja komisji jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo odwołania.

5. Prace konkursowe należy dostarczyć do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie,
ul. Kościuszki 1 w terminie do 05.11.2018 r. (poniedziałek).
Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie w Bibliotece, a lista
laureatów zamieszczona na stronie internetowej: www.mgbpscinawa.naszabiblioteka.com
6. Rozstrzygnięcia konkursu dokona powołane przez organizatora jury. Wyniki ogłoszone
zostaną 9 listopada 2018 r. (piątek).
Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie i uroczystym wręczeniu nagród.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji
o uczestnikach konkursu. Prace z chwilą przekazania do biblioteki staną się własnością organizatora
konkursu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i
przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna (ul. Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem konkursu

Załącznik nr 1

do konkursu literackiego pt.: „Polska – moja Ojczyzna”

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Ja …............................................... wyrażam zgodę na nieodpłatne
(imię i nazwisko rodzica)

wykorzystanie wizerunku mojego dziecka …......................................................
(imię i nazwisko ucznia)

do celów promocyjnych biblioteki.
….......................................................................
(data i podpis osoby wyrażającej zgodę)

Załącznik nr 2

do konkursu literackiego pt.: „Polska – moja Ojczyzna”

Oświadczenie

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie
konkursu …......................................................
(imię i nazwisko ucznia)

