Regulamin Gminnego Konkursu Literackiego
„List do przodka”

I. Organizator
1. Niniejszy regulamin określa zasady Gminnego Konkursu Literackiego „List do przodka”.
2. Organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu,
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu.
3. Konkurs odbywa się w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”.
II. Cele konkursu
1. Inspirowanie do pracy twórczej.
2. Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań literackich.
3. Rozwijanie kompetencji językowych.
4. Kształtowanie sztuki epistolografii.
5. Rozbudzenie zainteresowania historią swojej rodziny, wspieranie jej pozytywnego obrazu.
III. Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy Nowy
Wiśnicz.
IV. Zasady konkursu
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie prozą listu do przodka.
2. List powinien zostać napisany odręcznie, powinien się mieścić na stronie A4 (+/- 5 linijek).
3. Praca powinna zawierać cechy listu (układ graficzny, zwroty grzecznościowe, osobisty ton wypowiedzi).
4. Każda szkoła możne zgłosić do konkursu maksymalnie 5 listów.
5. W miejscu nadawcy prosimy wpisać adres szkoły, z której list zostanie nadany. W miejsce odbiorcy
prosimy wpisać imię i nazwisko przodka, a adres w związku z RODO może być fikcyjny.
6. Listy zaadresowane i spakowane zgodnie ze sztuką pisania listów można zdeponować do dnia
24 maja 2019 roku w następujących miejscach:
- sekretariat Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu;
- Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu;
- Referat Edukacji w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz (pokój nr 15).
7. Prace nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność organizatorów. Z prac uczniów przygotowana
zostanie wystawa.
8. Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielają organizatorzy
9. V. Zasady oceny i przyznawania nagród w konkursie
1. Komisja powołana przez organizatorów oceni prace według następujących kryteriów:
a) poprawność stylistyczna i językowa;
b) poziom literacki pracy;
c) samodzielność i oryginalność;
d) ogólna estetyka pracy.
2. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczeniu nagród szkoły zostaną powiadomione mailowo.
3. Nagrody ufundował Urząd Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz w ramach realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
VI. Postanowienia końcowe
1. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników i ich opiekunów na
przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatorów, wykorzystanie pracy literackiej i nazwiska
uczestników dla potrzeb konkursu.

