Regulamin Konkursów: recytatorskiego i jednego wiersza w ramach

Święta Poezji – maj 2018
1.Organizator.
Organizatorem Konkursów jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Ignacego Skorupki w Ossowie.
2. Terminarz Konkursów.
 ostateczny termin nadsyłania zgłoszeo oraz utworów na Konkurs jednego wiersza
do 16 maja 2018 r.(środa)
 gala Konkursów rozpocznie się 22 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Szkole
Podstawowej, w Ossowie
3. Cele i założenia programowe.
 upowszechnienie piękna języka ojczystego
 rozbudzenie zainteresowao twórczością poetycką dzieci i młodzieży
 promocja Szkoły Podstawowej w Ossowie
4. Uczestnicy.
W konkursach mogą wziąd udział uczniowie szkoły podstawowej, a także młodzież gimnazjalna (jest
możliwośd uczestnictwa jednej osoby równocześnie w Konkursie recytatorskim i jednego wiersza). Każda
szkoła może zgłosid w Konkursie recytatorskim max po 3 osoby w każdej z trzech kategorii wiekowych.
Ta sama sytuacja dotyczy Konkursu jednego wiersza.
5. Kategorie:
 Konkurs recytatorski obejmuje następujące przedziały wiekowe: klasy 1 – 3 SP, klasy 4 – 6 SP,
klasa VII oraz II – III Gim.
 Konkurs jednego wiersza dotyczy również powyższych kategorii wiekowych
6. Nadsyłanie prac.
Utwór na Konkurs jednego wiersza należy nadesład w określonym wyżej terminie w jednym
egzemplarzu,
w wydruku komputerowym formatu A-4 z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą i
nazwą Jego szkoły.
Adres korespondencyjny:
Szkoła Podstawowa w Ossowie,
ul. Matarewicza 148
05-230 Kobyłka
lub numer fax (0-22) 786 -10-18 z dopiskiem Konkurs jednego wiersza.
Nadsyłane prace nie będą zwracane autorom (przesłanie utworu na Konkurs jest jednoznaczne ze
zgodą na jego publikację i rozpowszechnianie). Warunkiem przystąpienia do Konkursu jednego
wiersza jest prezentacja utworu w wykonaniu samego autora. Zgłoszenia uczestników do obu
Konkursów nadesłane po 16 maja 2018r. nie będą uwzględniane.
7. Ocena prac.
 do udziału w Konkursie jednego wiersza nie dopuszcza się prac, które były już publikowane
i nagradzane, brały udział w poprzedniej edycji oraz zostaną nadesłane po określonym
terminie
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jury , do składu którego zaproszeni zostaną także nauczyciele – opiekunowie uczestników,
przyzna nagrody autorom najlepszych prac, pozostali otrzymają dyplomy pamiątkowe
pod uwagę będzie brany zmysł poetycki, dobór repertuaru (tylko w przypadku Konkursu
recytatorskiego) oraz sposób prezentacji (oddanie nastroju i uczud, oryginalna interpretacja).
decyzje jurorów będą ostateczne i niepodważalne.

8. Rozstrzygnięcie Konkursów.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi 22 maja 2018 r.
ok. godz. 13.00 (w zależności od ilości zgłoszeo) podczas trwania obchodów Święta Poezji
w Szkole Podstawowej w Ossowie.
9. Przystąpienie do któregokolwiek konkursu oznacza zgodę na publikację danych osobowych
oraz wykorzystanie wizerunku uczestników w celach promocyjnych.
10. Za bezpieczeostwo uczestników Konkursów odpowiadają ich opiekunowie.
11. Karta zgłoszeniowa dla uczestników Konkursów znajduje się na stronie internetowej szkoły.
12. Z racji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę zachęcamy do wyboru lub napisania
wierszy o tematyce patriotycznej.
Szczegółowe informacje uzyskacie Paostwo w Szkole Podstawowej w Ossowie
lub pod numerem tel (0-22) 786 - 10 -18;
e-mail: sekretariat@zsossow.pl
adres strony internetowej szkoły: www.zsossow.pl;
Koordynator: Monika Chmielioska – tel. 501-159-997
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