REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
LITERACKIEGO NA BLOG
„ALE HECA! DZIEŃ Z ŻYCIA UCZNIA”
I ORGANIZATOR
• Organizatorem konkursu jest Zespół Humanistyczny przy Szkole Podstawowej nr 5
im. K. K. Baczyńskiego w Piasecznie.
• Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Pan Zdzisław Lis Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno.
II CELE KONKURSU
• Rozbudzanie kreatywności i odkrywanie talentów pisarskich.
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim i wzbogacanie zasobu
słownictwa uczniów.
• Popularyzowanie poprawności językowej w tekstach zamieszczanych w internecie.
III WARUNKI UCZESTNICTWA
• Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu
Gminy Piaseczno.
IV FORMAT I TECHNIKA
• Przedmiotem konkursu jest stworzenie jednego wpisu na blogu na temat: „Ale heca!
Dzień z życia ucznia”.
• Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.
• Należy zgłaszać prace indywidualne, wykonane samodzielnie (prace zbiorowe nie
będą rozpatrywane).
• Prace powinny mieć postać druku komputerowego: maksymalnie jedna strona formatu
A4; czcionka Times New Roman lub Arial; rozmiar czcionki 12; 1,5 odstępu między
wierszami. Każda praca powinna mieć również elektroniczną kopię.
V KRYTERIA OCENY PRACY
• Zgodność z wyznacznikami formalnymi bloga.
• Pomysłowość, oryginalność ujęcia tematu.
• Walory artystyczne – indywidualność stylu autora.
• Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.
VI KOMISJA OCENIAJĄCA
• Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora spośród
nauczycieli – opiekunów prac ze szkół uczestniczących w konkursie (zaproszenie do
komisji zostanie wysłane na adres e-mail opiekuna pracy – podany w metryczce; chęć
uczestniczenia w pracach komisji konkursowej można również zgłaszać przy
wysyłaniu elektronicznej kopii pracy konkursowej).
VII TERMINY
• Termin ogłoszenia konkursu – 1 grudnia 2014 r.
• Termin składania prac – do 10 lutego 2015 r.
• Rozstrzygnięcie konkursu – do 13 marca 2015 r.
• Uroczyste wręczenie nagród – kwiecień 2015 r.
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VIII UWAGI
• Każda szkoła przeprowadza eliminacje wstępne i wyłania maksymalnie trzy najlepsze
prace, które przesyłane są na adres organizatora (z dopiskiem na kopercie KONKURS
LITERACKI):
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno
•

Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące informacje:
nazwę, dane adresowe szkoły i telefon, imię i nazwisko autora pracy, klasę, imię
i nazwisko nauczyciela – opiekuna pracy oraz jego adres e-mail. Można skorzystać
z podanego wzoru (wypełnić drukiem):

Nazwa szkoły
ulica
Adres szkoły

kod pocztowy,
miejscowość
tel./fax.

Autor pracy, klasa
Opiekun pracy,
adres e-mail

•
•
•
•

Elektroniczną kopię pracy (wraz z metryczką) nauczyciel – opiekun pracy
konkursowej przesyła na adres e-mail: konkurs.aleheca@o2.pl w terminie składania
prac, tj. do 10 lutego 2015 r.
Niezbędna jest pisemna zgoda rodziców na udział w konkursie i przetwarzanie danych
osobowych dziecka (zał. 1).
Brak zgody na udział w konkursie czy przetwarzanie danych osobowych lub
niedotrzymanie wymogów dotyczących długości tekstu, wielkości i kroju czcionki,
odstępu między wierszami oznacza dyskwalifikację pracy.
Laureatom zostaną wręczone nagrody oraz dyplomy ufundowane przez Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno na spotkaniu podsumowującym konkurs w Szkole
Podstawowej nr 5 w Piasecznie.
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