II Powiatowy Konkurs Literacki i Plastyczny
„Czyn i słowo – młodzież o stanie wojennym”
REGULAMIN
§1
Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum
Ogólnokształcącego w Przemyślu; ul. Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl.
2. Konkurs jest częścią projektu „Czyn i słowo – młodzież o stanie wojennym”.
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§2
Cele konkursu
Rozbudzanie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania najnowszą historią Polski.
Kształtowanie postaw patriotycznych.
Zachęcanie młodzieży do podejmowania prób twórczych – zarówno literackich, jak
i plastycznych.
Promowanie młodzieży uzdolnionej artystycznie.

§3
Czas i miejsce konkursu
1. Konkurs obejmuje gimnazja z terenu powiatu przemyskiego.
2. Zgłoszenia należy przesyłać do 6 grudnia 2016 r.
3. Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 12 grudnia 2016 r. w godz.
10.00-11.30 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu (ul. Słowackiego 21).
§4
Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów z terenu powiatu przemyskiego.
2. Jeden uczestnik może zgłosić pracę do obu kategorii konkursowych.
3. Uczestnik wyraża zgodę na prezentację swojej pracy podczas gali finałowej, na wystawie
pokonkursowej oraz na jej publikację na stronie internetowej www.gim24.edu.pl.
1

§5
Zasady konkursu
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej.
A) Konkurs literacki:
a) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie pracy
zainspirowanej wydarzeniami, postaciami lub utworami (literackimi, filmowymi
albo muzycznymi) z okresu stanu wojennego.
b) Prace pisemne mogą przyjąć dowolną formę gatunkową (np. opowiadanie,
pamiętnik, esej, reportaż, wywiad, rozprawka, wiersz i in.).
c) Praca powinna obejmować 1-2 strony formatu A4 (czcionka Times New Roman 12,
interlinia 1,5).
d) Każda praca powinna zawierać tytuł, imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, imię
i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu do szkoły lub nauczyciela.
e) Warunkiem udziału w konkursie jest terminowe dostarczenie prac do organizatora.
Prace można zgłaszać osobiście i listownie (Gimnazjum Stowarzyszenia
Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu, ul. Słowackiego 21,
37-700
Przemyśl)
lub
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
(magdadranka@wp.pl).
f) Prace należy zgłosić do 6 grudnia 2016r.
g) Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, a zwycięzcom zostaną przyznane
nagrody.
h) Nagrodzone prace zostaną publicznie odczytane podczas gali finałowej.
i) Wręczenie nagród odbędzie się 12 grudnia 2016 r. w auli I Liceum
Ogólnokształcącego w Przemyślu (ul. Słowackiego 21).
j) Prace złożone w konkursie nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania przechodzą na
własność organizatorów.
k) Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.
B) Konkurs plastyczny:
a) Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace plastyczne nt. „Stan
wojenny w oczach młodego pokolenia”.
b) Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice (np. rysunek,
malarstwo, kolaż, grafika i in.).
c) Każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły,
klasą oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna.
d) Każdy uczestnik może zgłosić 1 lub 2 prace.
e) Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie prac do siedziby organizatora –
osobiście lub listownie (Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum
Ogólnokształcącego w Przemyślu, ul. Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl).
f) Prace należy zgłosić do 6 grudnia 2016r.
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g) Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, a zwycięzcom zostaną przyznane
nagrody.
h) Wręczenie nagród odbędzie się 12 grudnia 2016 r. w auli I Liceum
Ogólnokształcącego w Przemyślu (ul. Słowackiego 21).
i) Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie
internetowej organizatora.
j) Prace złożone w konkursie nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania przechodzą one
na własność organizatorów.
k) Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.
§6
Nagrody
1. Powołane przez organizatora jury przyzna nagrody rzeczowe w każdej kategorii
konkursowej.
2. Decyzja jury jest niepodważalna.
3. Laureaci obu kategorii konkursowych zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej
do 9 grudnia 2016 r.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.gim24.edu.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu.
3. Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptację regulaminu.
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