REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„KORZENIE MOJEJ RODZINY”

Cele konkursu:
 popularyzacja historii Pieszyc poprzez przedstawienie dziejów mieszkańców przybyłych ze
wszystkich zakątków Polski i Świata,
 upowszechnianie i przekazywanie wiedzy oraz wspomnień starszego pokolenia,
mieszkańców Pieszyc na temat historii swoich najbliższych,
 lepsze poznanie własnych korzeni, propagowanie lokalnego patriotyzmu, zbliżenie pokoleń,
 kształtowanie umiejętności literackich.
Udział w konkursie:
 W konkursie mogą brać udział uczniowie, mieszkańcy miasta i Gminy Pieszyce oraz wszyscy
związani z naszym miastem.
 Oddanie pracy konkursowej w terminie i formie określonej niniejszym regulaminem jest
równoznaczne z uczestnictwem w konkursie i przyjęciem zasad określonych w niniejszym
regulaminie.
 Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę literacką nigdzie wcześniej niepublikowaną
i nienagradzaną w innych konkursach.
Tematyka i forma prac konkursowych:
Praca konkursowa musi być związana z podanym w tytule tematem.
Powinna prezentować wydarzenia, wspomnienia lub refleksje związane ze swoją rodziną.
Mile widziane będą historyczne dokumenty i opisane zdjęcia (które po zakończeniu konkursu
zostaną zwrócone uczestnikom).
 Praca konkursowa może mieć dowolną formę literackiej wypowiedzi.
 Sugerowana objętość pracy do 15 stron czytelnego pisma odręcznego lub sporządzonego
komputerowo (wydruk na papierze formatu A4, czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5).
 Do pracy należy dołączyć na osobnej kartce następujące informacje:
a) tytuł pracy,
b) imię, nazwisko, klasa lub wiek autora,
c) adres zamieszkania,
d) adres e-mail,
e) nr telefonu (rodziców lub prawnych opiekunów),
f) zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (załącznik nr 1).
Kryteria oceny prac konkursowych:
 W zależności od ilości uczestników konkursu jury może dostosować kryteria oceniania do
wieku uczestników i formy prac literackich, biorąc pod uwagę przede wszystkim zgodność z
tematem konkursu, oryginalność prezentowanych treści, walory literackie, wartość
dokumentalną, historyczną i emocjonalną utworu.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
 dzieci do 16 lat,
 młodzież powyżej 16 lat i dorośli.
Terminarz i organizacja konkursu:
 Ogłoszenie konkursu 25.11.2018 roku.
 Termin składania prac konkursowych do 25 lutego 2019 r. (prace należy składać osobiście
w sekretariacie szkoły).
 Rozstrzygnięcie konkursu dokona Jury złożone z przedstawicieli organizatorów konkursu do
dnia 15 marca 2019 roku
Dodatkowe informacje:
 o wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni osobiście,
 wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości Gminnych Obchodów Święta Konstytucji
3 Maja w Pieszycach,
 organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych lub ich fragmentów
w pokonkursowej publikacji,
 przystępujący do konkursu uczestnik oświadcza, że akceptuje warunki określone
w regulaminie i zezwala na publiczne ujawnienie swoich danych osobowych,
 konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowej oraz ich najbliższa
rodzina: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzice, rodzeństwo oraz osoby prowadzące wspólne
gospodarstwo domowe.
Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają bony towarowe:
I miejsce 400 zł
II miejsce 200zł
III miejsce 100zł
Organizator konkursu:
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
koło w Pieszycach
Współorganizator:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieszycach im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej Osoba koordynująca z ramienia organizatora – Zdzisław Maciejewski, Beata Połczyńska;
Jury konkursu: przedstawiciele Związku Kombatantów i Szkoły.
Organizatorzy

Załącznik nr 1

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
…........................................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w związku z realizacją
Gminnego Konkursu Literackiego „KORZENIE MOJEJ RODZINY“
 Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
…...............................................................................
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych
 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (fotografii, zapisów
wideo itp.) zarejestrowanych podczas tego wydarzenia.
 Przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka może zostać wykorzystany
w gazecie lokalnej, na stronie internetowej szkoły, na profilu szkoły i gminy, na portalu
społecznościowym Facebook, w kronice szkoły.

….................................................................................
data, czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

