Zespół Szkół Nr 4 w Białymstoku,
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku ,
Muzeum Podlaskie w Białymstoku,
Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UM w Białymstoku
zapraszają do wzięcia udziału w II edycji konkursu plastyczno-literackiego
„Patron mojej szkoły”
Założeniem konkursu jest zmobilizowanie uczestników do zgłębiania wiedzy
o patronie i tradycji własnej szkoły, kształtowanie świadomości patriotycznej oraz
aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku poszukiwania wzorców patriotycznych.

Cele konkursu:







Poszerzenie wiedzy na temat patrona szkoły
Promowanie wartości reprezentowanych przez patrona szkoły
Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia identyfikacji z własną szkołą
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji szkolnej
Zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania własnych umiejętności literackich
i plastycznych
Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni

Dane organizacyjne:
Organizatorzy:
Zespół Szkół nr 4 w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Muzeum Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Osoby odpowiedzialne:
Beata Borys
Elżbieta Chmielewska -Ryś
Joanna Majdaniuk – kierownik filii nr 12
Paweł Okołot

beataborys@op.pl
jedwab@op.pl
f12kp@ksiaznicapodlaska.pl
muzeum.historyczne@muzeum.bialystok.pl

Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Białegostoku
Miejsce konkursu (adres organizatora):
Zespół Szkół nr 4 w Białymstoku, ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Białystok, tel. 85 741 94 52
REGULAMIN KONKURSU:
1. W konkursie mogą brać udział uczestnicy w wieku od 10 do 15 lat;
2. Prace powinny być wykonane samodzielnie oraz zgodne z tematem konkursu;
3. Każdy uczestnik może wziąć udział zarówno w części literackiej jak i plastycznej;
zgłaszając tylko jedną pracę w każdej z kategorii;
4. Prace konkursowe powinny spełniać następujące warunki:
Część literacka:
- forma literacka: opowiadanie, rozprawka, esej, felieton, reportaż;
- objętość nie może przekraczać 2 stron znormalizowanego tekstu;
(czcionka rozmiar 12, typ: Times New Roman, odstęp 1,5).
Część plastyczna:
- (portret patrona szkoły, scena z życia patrona);
- format: od A4 do A2 (min. 20x30cm – max. 40x60cm);
- technika: dowolna, z wyłączeniem technik przestrzennych oraz wyklejanek wykonanych ;
z nietrwałych materiałów.
5. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia;
6. Nadesłane prace stają się własnością organizatorów;

7. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację
prac w celu jego popularyzacji oraz upowszechniania wyników konkursu (na stronie
organizatorów, współorganizatorów, w prasie, telewizji itp.) * ;
8. Praca konkursowa literacka powinna być przesłana do organizatora w postaci drukowanej
i elektronicznej zapisanej na płycie CD;
9. Prace należy przesłać do 15 maja 2017 roku na adres:
Zespół Szkół nr 4 w Białymstoku, ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Białystok
z dopiskiem: Konkurs „Patron mojej szkoły”

1.
2.
3.
4.

Uwaga!
Prace z jednej szkoły mogą zostać przesłane we wspólnej kopercie (do każdej pracy
powinna być oddzielnie doklejona karta zgłoszenia).
Prosimy nie kopiować z Internetu ani innych źródeł, prace zostaną poddane
weryfikacji przez program antyplagiatowy.
Prace niespełniające warunków formalnych nie będą podlegały ocenie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, przerwania lub
odwołania konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach
będzie publikowana wyłącznie na stronie internetowej i profilu Facebooka
organizatorów.

Ocena prac konkursowych:
Oceny prac dokona komisja konkursowa w skład, której wejdą przedstawiciele organizatorów
oraz znawcy przedmiotu.
W pracach literackich brane pod uwagę będzie przed wszystkim:
- zgodność z tematem
- merytoryczna poprawność
- bogactwo treści
- piękno i czystość języka
- przemyślana i dopracowana forma
W pracach plastycznych brane pod uwagę będzie przede wszystkim:
- zgodność z tematem
- bogactwo i czytelność treści
- przemyślana forma
- umiejętność posługiwania się wybraną techniką
- harmonijność i wrażenia estetyczne
Jury dokona oceny oraz przyzna po trzy nagrody w części literackiej i plastycznej
w następujących kategoriach wiekowych:
I – 10-12 lat

II – 13-15 lat
Ogłoszenie wyników i nagrody:
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie organizatorów w czerwcu 2017 r. Uczestnicy
proszeni są o sprawdzanie wyników na stronie http://www.zs4bialystok.xaa.pl
Nagrody oraz dyplomy wręczane będą w czerwcu 2017 r.
(Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem).
Wszyscy nauczyciele - opiekunowie laureatów otrzymają podziękowania za przygotowanie
uczniów do konkursu.

KARTA ZGŁOSZENIA*

Imię i nazwisko autora pracy:
……………………………………………………………………………………………
Wiek: …………..………
Tytuł pracy:
………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły kierującej pracę na Konkurs:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dane opiekuna pod kierunkiem którego powstała praca:
Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………..
Adres e-mail: ………………………………………………....
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu oraz akceptuję
wszystkie jego postanowienia.
Oświadczam, iż złożona przeze mnie praca stanowi wyłączną własność organizatorów
Konkursu i nie narusza praw osób trzecich; przekazuję też jego organizatorom prawa do
rozporządzania pracą na zasadach określonych regulaminem Konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego
dziecka do celów przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

………………………………………...
data i podpis opiekuna (nauczyciela)

…………………………………………
data i podpis prawnego uczestnika
*wypełnioną kartę należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej

