Pamięć serca nazywa się
wdzięcznością.
Phil Bosman

Fundacja Sapere et Gaudere
oraz
Szkoła Podstawowa
im. św. Franciszka z Asyżu
w Poskwitowie
zapraszają do udziału
w IV Powiatowym Konkursie literacko-plastycznym

JA, MÓJ KRAJ, MOJA MAŁA OJCZYZNA
pod hasłem

Zachować w pamięci
Patronat honorowy objęli:
Starosta Krakowski
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.
Opiekę merytoryczną sprawują:
Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego – Kinga Łapot-Dzierwa
Autorka książek dla dzieci – Ewa Stadtmüller
Ilustratorka książek – Karina Znamirowska.

POWIAT
KRAKOWSKI

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

ZADANIE:
„Pamięć serca zaczyna się wdzięcznością” – niech te słowa staną się myślą przewodnią
tegorocznych rozważań konkursowych. Twoim zadaniem jest wykonanie pracy literackiej
i plastycznej tematycznie związanej z Ojczyzną i współczesnym patriotyzmem. Pamiętaj,
PATRIOTA, to osoba poświęcająca się własnej ojczyźnie, kochająca swój kraj, wiernie
dbająca i pielęgnująca swoje tradycje, kulturę i obyczaje. Przedstaw nam bohaterów –
patriotów pochodzących z Twoich okolic. Ukaż nam miejsca pamięci znajdujące się nieopodal Twojego domu. Pochwal się innym jak dbasz i pielęgnujesz lokalny patriotyzm.
Wybierz dowolną formę wypowiedzi, a na koniec do swojej pracy wykonaj własnoręczne
ilustracje. Stań się współautorem publikacji promującej Powiat Krakowski i oddaj z nami
hołd wszystkim Polakom poległym w walce o naszą wolność.
CELE KONKURSU:
- rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych i literackich wśród dzieci,
- zachęcanie dzieci do pogłębiania wiadomości o swojej okolicy,
- pogłębianie uczuć patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej i lokalnej,
- doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- promowanie twórczości dziecięcej.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu krakowskiego.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach:
- kategoria I – uczniowie klas II-III,
- kategoria II – uczniowie klas IV-VI,
- kategoria III – uczniowie klas VII-VIII
3. Szkoła może zgłosić maksymalnie 8 prac.
4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.
5. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
6. Praca nie może przekraczać 3 stron A4 wraz z ilustracjami.
7. Każda praca powinna być opatrzona formularzem zgłoszeniowym – ZAŁĄCZNIK. Podanie
danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
8. Wybrane prace laureatów zostaną zamieszczone w publikacji „Ja, mój kraj, moja mała ojczyzna”.
9. Laureaci mogą zostać poproszeni o przesłanie tekstu literackiego w wersji elektronicznej.
10. Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
11. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora, zamieszczenie w publikacji).
12. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
13. Termin nadsyłania prac: 31 października 2018 roku na adres:
Fundacja Sapere et Gaudere
Poskwitów 92
32-095 Iwanowice
z dopiskiem KONKURS
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu
12 388 40 77.
Uroczysty finał konkursu zaplanowano na 26 listopada w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. O szczegółach uroczystej gali laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Osoba odpowiedzialna za przebieg konkursu – Katarzyna Nogieć.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
IV Powiatowego Konkursu literacko-plastycznego
„Ja, mój kraj, moja mała ojczyzna”
NAZWISKO UCZESTNIKA*: ………………….……………….….................................................
IMIĘ UCZESTNIKA: ……………………………...........................................................................
SZKOŁA: ……………………………………………………………………………………………......
.....................................................................................................................................................
TYTUŁ PRACY: ……………………………………………………………………………………......
.....................................................................................................................................................
KLASA: ……….

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA: ………………………………...................

KONTAKT ………………………………………………………………............................................

OŚWIADCZENIE
- Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu.
- Przystąpienie do konkursu wymaga złożenia formularza zgłoszeniowego zawierającego
również oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – imienia,
nazwiska, wieku oraz numeru kontaktowego lub adresu e-mail w celu prawidłowego przeprowadzenia, rozstrzygnięcia, zamknięcia, udokumentowania, rozliczenia oraz zarchiwizowania
zamknięcia konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2016 poz. 926), a od 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 nr 666).
- Przystąpienie do konkursu wiąże się z nieodwołalną zgodą uczestnika na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu oraz utrwalenie na nośnikach audiowizualnych i rozpowszechnianie za pomocą wszelkich technik jego wizerunku i danych, a także na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac konkursowych w materiałach
służących pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu, bez ograniczeń czasowych
i przy pomocy mediów elektronicznych i papierowych.
- Wszelkie informacje na temat konkursu pojawiać się będą na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych: na fanpage’ach, na portalu Facebook organizatora i partnerów.
							
...…………....……………………………………......
					
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
* Bardzo prosimy formularz uzupełniać komputerowo lub pismem drukowanym.

