MUZEUM

NIEPODLEGŁOŚCI w MYŚLENICACH

32-400 Myślenice, ul. Sobieskiego 3
NIP : 681-17-80-638
Regon : 000992823
l/fax : 12 272-02-11
www.muzeum.myslenice.pl
e-mail : muzeum.myslenice@gmail.com

Regulamin Gminnego Konkursu Literackiego
dla Szkół Podstawowych oraz Oddziałów Gimnazjalnych
„Smak Niepodległości”
Regulamin określa tematykę, cele konkursu, zasady uczestnictwa i wymogi pracy
konkursowej, kryteria oceny oraz zasady nagradzania prac laureatów. Zgłoszenie pracy na
konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Kwestie nieujęte w regulaminie
rozstrzyga organizator konkursu.
Organizator:

Muzeum Niepodległości w Myślenicach

Patronat honorowy:
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”.
Cele konkursu:
1. Promowanie tradycji kulinarnej, folklorystycznej, kulturowej i przyrodniczej Ziemi
Myślenickiej.
2. Promocja uzdolnionej młodzieży.
3. Pogłębianie wiedzy historycznej i świadomości narodowej wśród młodzieży.
4. Kształtowanie postaw patriotycznych.
5. Kształtowanie kultury osobistej i kultury języka polskiego.
6. Rozwijanie kompetencji literackich.
7. Doskonalenie umiejętności tworzenia tekstów literackich.
Temat konkursu:

„Smak Niepodległości”

– praca w formie krótkiego tekstu literackiego na temat niepodległości, inspirowana
opisami znajdującymi się w publikacji „Smaki ziemi myślenickiej” wydanej w 2015 r.
Zasady dotyczące prac konkursowych :
1. Praca konkursowa w dowolnej formie literackiej (np. esej, opowiadanie, wiersz,
felieton itp.).
2. Wydruk komputerowy na papierze formatu A4.
3. Objętość tekstu od min. ½ do maks. ¾ strony formatu A4.
4. Czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5.
5. Do pracy można dołączyć zdjęcia lub ilustracje, nie podlegają one jednak ocenie.

Struktura i przebieg konkursu :
1. Konkurs adresowany jest do uczniów w dwóch kategoriach:
 klasy IV-VI Szkoły Podstawowej,
 klasy VII Szkoły Podstawowej oraz II i III Gimnazjum.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
3. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac konkursowych.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie autorskiej, oryginalnej, wcześniej
niepublikowanej pracy konkursowej do 14 maja 2017 r. na adres:
Muzeum Niepodległości w Myślenicach
ul. Sobieskiego 3, 32-400 Myślenice
z dopiskiem na kopercie:
KONKURS LITERACKI „Smak Niepodległości”
W przypadku zgłoszeń pocztowych decydować będzie data stempla pocztowego.
5. Prace można składać również osobiście w siedzibie organizatora.
6. Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.
7. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik Nr 1) oraz zgodę
rodzica/opiekuna prawnego (załącznik Nr 2). Załączniki należy dołączyć
w zaklejonej kopercie. Zarówno kopertę jak i pracę należy opatrzeć pięcioliterowym
kodem autora.
8. Złożenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na
organizatora.
Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Zgodność z tematem konkursu.
2. Oryginalność prezentowanych treści.
3. Poprawność stylistyczna i językowa.
Zasady nagradzania :
1. Ocenę prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez
organizatora.
2. Prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie zostaną odrzucone.
3. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w dwóch kategoriach:


klasy IV-VI Szkoły Podstawowej,



klasy VII Szkoły Podstawowej oraz II i III klasy Gimnazjum.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród mailowo lub
telefonicznie do dnia 17 maja 2018 r.
5. Laureaci konkursu otrzymają dyplom i nagrodę rzeczową.
6. Wręczenie nagród nastąpi 19 maja 2018 r. podczas uroczystości z udziałem laureatów
i zaproszonych gości. Budynek „Sokoła”, Myślenice ul. Jordana 3 o godzinie 18.00.

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia do konkursu.
2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Załącznik nr 1

______________________
(pieczątka szkoły)

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
Gminnego Konkursu Literackiego „SMAK NIEPODLEGŁOŚCI”
Imię i nazwisko ucznia
............................................................................................................................
Klasa.....................................................................................................................
Temat pracy:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Nazwa szkoły........................................................................................................
Adres szkoły ........................................................................................................
Nr telefonu ….......................................................................................................
Adres e-mail ….....................................................................................................
Nauczyciel prowadzący - opiekun
Imię i nazwisko ...................................................................................................
Telefon kontaktowy...............................................................................................
Adres e-mail..........................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922
z późn. zm.) do celów niniejszego konkursu oraz wykorzystanie ich przez organizatorów
konkursu zgodnie z regulaminem.
………………………………………….
(podpis nauczyciela)

Załącznik nr 2

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…........…………………………………………………
w Gminnym Konkursie Literackim „SMAK NIEPODLEGŁOŚCI” organizowanym przez
Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu
i akceptuję jego postanowienia. Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów niniejszego konkursu.

...................................................
(miejscowość, data)

……………………….…………….

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

