Załącznik do regulaminu
Formularz zgłoszeniowy do Miejskiego Konkursu Poetyckiego: „Ja i moja Ojczyzna”
w ramach projektu
OD PRZEDSZKOLAKA DO STARSZAKA- PATRIOTYZM BEZ OGRANICZEŃ

NAZWA SZKOŁA:
....................................................................................................................................................................
ADRES:
...................................................................................................................................................................
TELEFON\ MAIL:
....................................................................................................................................................................
Uczniowie biorący udział w konkursie ( imię, nazwisko, klasa, wiek ):
1.
...................................................................................................................................................................
2.
...................................................................................................................................................................
3.
.................................................................................................................................................................
Nauczyciel-opiekun ( imię, nazwisko, telefon, mail)
......................................................................................................................................

podpis nauczyciela
.............................................

pieczątka i podpis dyrektora szkoły

Miejski Konkurs Poetycki: „Ja i moja ojczyzna”
w ramach projektu
OD PRZEDSZKOLAKA DO STARSZAKA- PATRIOTYZM BEZ OGRANICZEŃ

Naród, który nie szanuje swojej przeszłości
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości.
Józef Piłsudski

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie
zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie na wiersz
o tematyce patriotycznej „Ja i moja Ojczyzna”.
Cele konkursu:
- zachęcenie uczniów do pisania i prezentowania swojej twórczości,
- kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów, tożsamości narodowej, dumy
z wielowiekowego dziedzictwa narodowego,
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
- rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań poetyckich wśród dzieci
Adresaci konkursu
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
- uczestnik konkursu powinien złożyć jeden wiersz, samodzielnie napisany, nigdzie do tej
pory niepublikowany i nienagradzany. Szkoła może zgłosić do konkursu 3 prace,
- wiersz rymowany powinien zawierać 4-5 strof (strofa powinna składać się z 4 wersów) lub
wiersz biały ( do 12 wersów),
- do wydruku należy dołączyć następujące informacje: tytuł, imię i nazwisko autora,
wiek, nazwisko opiekuna, adres i telefon szkoły, oświadczenie ucznia o samodzielności
wiersza (podpis rodzica w przypadku dziecka niepełnoletniego),
- obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5,
- Prosimy również o wypełnienie formularza zgłoszeniowego – jednego dla wszystkich
twórców reprezentujących szkołę, który znajduje się w załączniku regulaminu.
- Prace podpisane z dopiskiem Miejski Konkurs Poetycki „ Ja i moja Ojczyzna” należy
przesłać na adres mail sp29@edukacja.czestochowa.pl
W temacie: Miejski Konkurs Poetycki „ Ja i moja Ojczyzna” V.Strzelecka
do 25.10.2016r.

Kryteria oceny pracy:
Prace będą oceniane pod względem:
- zgodności z tematem,
- doboru środków artystycznego wyrazu,
- oryginalności ujęcia tematu,
- wartości literackie
Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31. 10. 2016 r.
Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach droga telefoniczną, dodatkowo
informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej www.sp29.czest.pl
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Organizatorzy oraz Komisja Konkursowa nie ponoszą odpowiedzialności prawnej
z tytułu naruszenia praw autorskich przez uczestników konkursu. Organizatorzy nie

zwracają prac.

