II Międzyszkolny Konkurs Literacki

„Śladami św. Jadwigi Śląskiej –
Patronki miasta Dębicy”

Cele konkursu:
-kultywowanie pamięci o Patronce miasta Dębicy
- rozwijanie postaw patriotycznych i religijnych młodego pokolenia
- przybliżenie postaci patronki miasta św. Jadwigi Śląskiej
- integracja społeczności uczniowskiej wokół św. Jadwigi Śląskiej
- rozbudzenie wyobraźni,
- kształtowanie postaw literackich
- rozwijanie i rozbudzanie zdolności literackich

Uczestnicy :
Konkurs skierowany jest dla uczniów kl.I-III gimnazjów miasta Dębicy

Przebieg konkursu:
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie
do 4 października 2012 r. eseju n/t „Jakie wartości moralne z postawy
św. Jadwigi Śląskiej można przenieść do współczesnego świata”?
Prace powinny być wydrukowane w formacie A4. Dopuszcza się prace napisane
ręcznie. Prace anonimowe nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

Każdy esej należy dostarczyć w zaklejonej kopercie , na której należy zamieścić:
- imię i nazwisko autora,
- nazwa szkoły i klasy,
- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
W konkursie nie wezmą udziału prace z nieczytelnym pismem i brakującymi
danymi!
Tak przygotowane zestawy należy złożyć lub przesłać w jednej kopercie zbiorczej
na adres Organizatora Konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy
ul. H.Wagnera 4
Tel.14 6969990
z dopiskiem konkurs „Śladami św. Jadwigi Śląskiej –Patronki
miasta Dębicy” – konkurs literacki - gimnazjum

Przewidywalny termin rozstrzygnięcia konkursu 15 października 2012r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu na stronie internetowej szkoły :

www. sp10debica.fdf.pl

Postanowienia końcowe:
- oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora,
- ocena komisji konkursowej jest ostateczna,
- nagrodzone oraz wyróżnione utwory zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności
podczas spotkania podsumowującego wyniki konkursu,
-nazwiska zwycięzców zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły
www.sp10debica.fdf.pl
-organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu,

-organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez
uczestników jak i za dostarczone prace zniszczone lub uszkodzone,
-zgłoszenie do udziału w konkursie poprzez przekazanie prac traktowane jest jako
akceptacja wszystkich warunków regulaminu,

- wyróżnione osoby zostaną nagrodzone podczas Miejskich Obchodów Dnia Patronki
miasta Dębicy,
- o szczegółach finału uczestnicy zostaną poinformowani drogą pocztową,
- organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i jednocześnie zastrzega sobie
możliwość opublikowania nagrodzonych utworów
- w sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyzję podejmują organizatorzy
W przypadku stwierdzenia plagiatu jury unieważnia przyznaną nagrodę
i przekazuje sprawę odpowiedniemu dyrektorowi szkoły w celu zastosowania środków
wychowawczych

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie „Dziesiątka”
Osoby odpowiedzialne :
mgr Agnieszka Skała
mgr Barbara Krauze

