Konkurs objęty honorowymi patronatami

Polskie Radio Książnica Podlaska
Białystok
w Białymstoku

Fundacja Sąsiedzi

TNBSP
Oddział Białystok

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
zaprasza do udziału w Miejskim Konkursie Literackim

„Wiersze z szuflady”
Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas II -VII szkół podstawowych.
2. Przedmiotem konkursu jest samodzielnie napisany wiersz (biały lub rymowany) na dowolny temat.
Praca twórcza powinna być napisana własnoręcznie. Może też być ozdobiona rysunkiem.
3. Do każdej pracy powinien być dołączony wypełniony formularz znajdujący się w Załączniku nr 1.
4. Ilość prac jest nieograniczona.
5. Termin dostarczenia wierszy upływa 5 stycznia 2018 r. Prace należy dostarczyć do SP nr 43 w Białymstoku
(z dopiskiem na kopercie ,,Wiersze z szuflady”)
Adres: Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak
ul. Stroma 16
15-660 Białystok
tel. (85) 66- 11- 143
Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:
Małgorzata Sakowicz, tel. 694-430-783, Dorota Jabłońska, tel. 789-429-782
6. Nadesłane wiersze przechodzą na własność organizatora.
7. Jury (w skład którego wchodzą: poetki – pani Katarzyna Janowicz-Timofiejew i pani Zofia Olek-Redlarska
oraz oddelegowani pracownicy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku)
będzie oceniało prace w trzech kategoriach: klasy II - III, klasy IV - V, klasy VI - VII,
a w ocenie weźmie pod uwagę:
 treść i formę (oryginalność, kreatywność),
 samodzielność,
 estetykę wykonania.
8. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone 11 stycznia 2018 r. o godzinie 13:00 w Szkole Podstawowej nr 43
im. Simony Kossak w Białymstoku podczas uroczystej gali, na której będą obecni członkowie Jury.
Opiekunowie osób nagrodzonych i wyróżnionych zostaną powiadomione telefonicznie.
9. Wystawa prac laureatów konkursu będzie eksponowana w Szkole Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak
w Białymstoku, a następnie w wybranych filiach Książnicy Podlaskiej.
10. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w formie wspólnego tomiku poezji.
Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie „Wiersze z szuflady” – edycja 2017/2018
1. Dane ucznia:
a) imię i nazwisko: .......................................................................................................
b) wiek:..........................................................................................................................
c) klasa: ........................................................................................................................

2. Dane szkoły:
a) nazwa szkoły: ...........................................................................................................
b) ulica: .........................................................................................................................
c) kod pocztowy/miasto: ...............................................................................................
d) telefon: ......................................................................................................................

3. Dane opiekuna nadzorującego pracę :
a) imię i nazwisko: ........................................................................................................
b) telefon: ......................................................................................................................

4. Tytuł pracy konkursowej: ................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (
Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu
nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

...........................
miejscowość, data

……………………………………………..
podpis autora pracy

……………………………………………..
podpis rodzica autora pracy

