Grupa Dziennikarska SP nr 2 w Lipnie, prowadzona przez
panią mgr Małgorzatę Kowalską-Tuszyńską
zaprasza uczniów z klas IV-VII wszystkich szkół podstawowych
im. Władysława Broniewskiego do udziału w
Ogólnopolskim Konkursie Literackim
pn. „Rymowanka na 80. urodziny Szkoły Podstawowej nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie”

REGULAMIN
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pn. „Rymowanka na 80. urodziny
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie”
ORGANIZATORZY i ADRESACI
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pn. „Rymowanka na 80. urodziny Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie” jest Grupa Dziennikarska SP nr 2 w Lipnie,
która działa pod opieką pani Małgorzaty Kowalskiej-Tuszyńskiej. Adresatem Konkursu są uczniowie z klas
IV-VII wszystkich szkół podstawowych im. Władysława Broniewskiego.

PATRONAT


Burmistrz Miasta Lipna,



Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie,



„Tygodnik Lipnowski”.

CELE KONKURSU
1. Kształtowanie świadomości i wrażliwości językowej.
2. Konfrontacja twórczości literackiej.
3. Rozwijanie u uczniów umiejętności posługiwania się językiem polskim.
4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności językowej.

ZASADY KONKURSU
1. Konkurs polega na ułożeniu krótkiej rymowanki (maksymalnie 4 wersy).

2. Rymowanki powinny być tematycznie związane z patronem szkoły uczestników konkursu –
Władysławem Broniewskim lub z 80. urodzinami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława
Broniewskiego w Lipnie.
3. Każda szkoła wysyła do Organizatora Konkursu maksymalnie dwie rymowanki.
4. Każdy uczestnik do swojej pracy – napisanej czcionką Times New Roman, 12 – dołącza Kartę
zgłoszeniową – ZAŁĄCZNIK.
5. Pracę konkursową wraz z Kartą zgłoszenia należy wysłać do 08 czerwca 2018 r. na adres:
m.kowalskatuszynska@autograf.pl, w temacie maila należy wpisać RYMOWANKA.
6. Brak złożenia łącznie pracy i karty zgłoszenia dyskwalifikuje zgłoszenie.
7. Dyskwalifikowane są także prace:


bez załączonej Karty zgłoszenia,



bez podpisu uczestnika i (lub) rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika Konkursu.



zgłoszone po terminie,



niesamodzielne,



zawierające treści uznane powszechnie za obraźliwe, nieprzyzwoite.

8. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
9. Decyzje o nagrodach i o prawidłowości przebiegu Konkursu podejmuje Komisja Konkursowa.

TERMINY
1. Termin dostarczenia pracy konkursowej oraz formularza zgłoszeniowego ustala się na 08.06.2018 r.
2. Ogłoszenie

wyników

nastąpi

14.06.2018

r.

na

stronie

Organizatora

Konkursu:

http://sp2lipno.superszkolna.pl
3. Nagrody zostaną wysłane pocztą do 21.06.2018 r.
4. Prace uczniów zostaną zaprezentowane podczas uroczystości 80-lecia Szkoły Podstawowej nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie (wrzesień 2018 r.).

KOMISJA KONKURSOWA
1. Do rozstrzygnięcia Konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa.
2. Werdykt Komisji Konkursowej w przedmiocie miejsc i nagród jest niepodważalny i ostateczny.
3. W Komisji Konkursowej zasiądą osoby związane ze środowiskiem czytelniczym, literackim,
bibliotekarskim, szkolnym.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Zgodność z tematem Konkursu.

3. Poprawność językowa.

2. Użycie środków stylistycznych.

4. Oryginalność.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Spośród otrzymanych prac Komisja Konkursowa wybierze sześć najciekawszych, którym
odpowiednio przyzna I, II i III miejsce w dwóch kategoriach:


I kategoria: klasy IV-V,



II kategoria: klasy VI-VII.

2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
3. Oprócz oficjalnych informacji o wynikach konkursu opiekunowie nagrodzonych uczniów
zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o przyznanych nagrodach.
4. Prace uczestników Konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie podczas uroczystości
80-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie oraz opublikowane
na szkolnej stronie WWW i w „Tygodniku Lipnowskim”.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac
na następujących polach eksploatacji: druki w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym
nakładzie, używania w Internecie przez Organizatorów oraz innych formach utrwaleń
nadających się do rozpowszechniania.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych prac lub ich
fragmentów, zgłoszenie zaś na niniejszy Konkurs traktowane będzie jako zgoda autora na
nieodpłatne użycie jego pracy w dowolnych publikacjach.
3. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.
4. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.
5. Udział w Konkursie oznacza akceptację wszystkich zasad niniejszego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK
WYPEŁNIAĆ LITERAMI DRUKOWANYMI

.......................................................
pieczątka szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA
do Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pn. „Rymowanka na 80. urodziny
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie”
Dane uczestnika (ucznia):
imię i nazwisko.......................................................................................................................................
adres zamieszkania.................................................................................................................................
wiek............................................................

klasa............................................................................

nazwa i adres szkoły...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
telefon szkoły.....................................

e-mail szkoły..........................................................................

imię i nazwisko opiekuna/ów ................................................................................................................
Oświadczam, że nadesłane na konkurs prace są mojego autorstwa i tylko mnie przysługują
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie.
Podpis uczestnika Konkursu, miejscowość i data:

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych), miejscowość i data:

..................................................................

....................................................................................

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w Konkursie
Wyrażam

zgodę

na

udział

mojego

dziecka

(imię

i

nazwisko)

.................................................................................................................................. w Ogólnopolskim
Konkursie Literackim pn. „Rymowanka na 80. urodziny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława
Broniewskiego w Lipnie”. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu
danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości
zamieszkania) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.). Wyrażam również zgodę
na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje pracy konkursowej, w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem, wystawach pokonkursowych, na stronie internetowej
organizatora konkursu i organu prowadzącego SP nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Lipnie,
„Tygodniku Lipnowskim” oraz w innych formach utrwaleń.
.......................................................
(miejscowość i data)

........................................................................................
podpisy rodziców (opiekunów prawnych

