Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego
pt. „Strofy dla Niepodległej”
pod honorowym patronatem:
Prezydenta Miasta Elbląga
Pana Witolda Wróblewskiego,
Dowódcy Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej
Dywizji Północny-Wschód Pana płk Andrzeja Dudy,
Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN
w Gdańsku Pana Krzysztofa Drażby.

I . CELE KONKURSU
Celem konkursu jest kształtowanie wsrod młodziezy i dorosłych poczucia
swiadomosci narodowej, promowanie idei patriotyzmu i szacunku wobec
własnego panstwa oraz pielęgnowanie idei wspolnoty międzypokoleniowej.
Cele szczegołowe konkursu:
 rozwijanie zainteresowan literackich,
 poszukiwanie wartosci istotnych w zyciu człowieka,
 uaktywnienie i promowanie dzieci uzdolnionych artystycznie,
 kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 upowszechnianie kultury zywego słowa wsrod dzieci, młodziezy
i dorosłych,
 kształtowanie jednosci międzypokoleniowej.

II. INFORMACJE O KONKURSIE
1. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla uczniow szkoł
podstawowych klas IV-VIII oraz Rodzicow i Dziadkow.
2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodow rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległosci.
3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki,
ul. Zajchowskiego 12, 82-300 Elbląg.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest:
1) przesłanie na adres mailowy szkoły (lub przyniesienie do sekretariatu
Szkoły Podstawowej nr 12) jednego wiersza o tematyce związanej z
zaborami i odzyskaniem przez Polskę niepodległosci wraz z imieniem,
nazwiskiem, klasą i adresem, numerem telefonu i adresem mailowym szkoły
(w przypadku uczniow), danymi osobowymi, numerem telefonu i adresem
mailowym (w przypadku dorosłych),
2) przesłanie skanu zezwolenia na przetwarzanie danych (lub przyniesienie do
sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 12) na potrzeby konkursu (załącznik 1).
5. Konkurs jest jednoetapowy, dobrowolny i bezpłatny.
6. Liczba uczniów zgłoszonych do konkursu z danej szkoły jest nieograniczona.
7. Prace będą oceniane w dwoch kategoriach:
1) uczniowie
2) dorosli
8. Termin przysyłania prac – 29 października 2018 roku - decyduje data
wpłynięcia pracy do organizatora.
9. Adres mail – sp12.poczta@wp.pl
III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
• Powołana komisja dokona oceny przesłanych prac. Jej decyzja jest
ostateczna.
• O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą
elektroniczną.
• Uroczyste wręczenie dyplomow i nagrod odbędzie się 7 listopada o godz.
17:00 w Klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowodztwa Wielonarodowej
Dywizji Połnocny – Wschod przy ul. Mierosławskiego 5 w Elblągu.
Uwaga !
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność SP 12.

Załącznik 1
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
„Strofy dla Niepodległej”

Imię, nazwisko uczestnika, adres mailowy, telefon

…………………………………………………………………………...
...................................................................................................................

Adres, telefon, adres mailowy szkoły/placówki (w przypadku ucznia)
……………………………………………………………………….......
...................................................................................................................

Imię, nazwisko nauczyciela/opiekuna, adres mailowy (w przypadku ucznia)

………………………………………………………………………....

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i w pełni
akceptuję jego warunki. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych
osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.)

…………………………….
Podpis uczestnika

……………………………..
Podpis rodzica/opiekuna
w przypadku ucznia

