REGIONALNY KONKURS
LITERACKI
w hołdzie Ojcu Świętemu
bł. Janowi Pawłowi II

ph. „Być solą ziemi”

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
I. ORGANIZATORZY KONKURSU
1.
2.
3.
4.

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie
Parafia p.w. Świętego Ojca Pio w Grajewie
Miejski Dom Kultury w Grajewie
Księgarnia „Alfa” w Grajewie

II. KOORDYNATORZY KONKURSU
1. Halina Muryjas-Rząsa
2. Krystyna Łaguna
3. Dorota Lekenta

III. CELE KONKURSU
1.
2.
3.
4.

Oddanie hołdu Osobie bł. Jana Pawła II.
Ukazanie sylwetki bł. Jana Pawła II jako przyjaciela dzieci i młodzieży.
Inspirowanie młodzieży do aktywności twórczej.
Ujawnianie i rozwijanie zdolności i zainteresowań literackich.

IV. TEMATYKA PRAC
1. Wierszowana biografia bł. Jana Pawła II lub wybrane okresy życia, np. dzieciństwo,
młodość itp.
2. Polska w sercu bł. Jana Pawła II, czyli radosne spotkanie z Ojczyzną niekoniecznie
przekazami medialnymi zarejestrowane.
3. Opowieść o tym, jak Ojciec Święty bł. Jan Paweł II zmieniał świat.
4. Czym – według Ciebie Ojciec Święty zadziwiał dzieci i młodzież?
5. Błogosławiony Jan Paweł II był niestrudzonym Pielgrzymem.
W formie kartki z pamiętnika przedstaw wartości dla człowieka płynące z jednej
wybranej podróży pielgrzymkowej.

V. FORMY WYPOWIEDZI
1. Dowolna, wybrana przez uczestnika.

VI. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Każda praca powinna się rozpoczynać tematem.
2. Objętość pracy: 1-2 strony formatu A4 (wydruk komputerowy), czcionka 12,
odstępy 1,5 wiersza, tekst wyjustowany.
3. Praca nie może być wcześniej prezentowana na tego typu konkursach ani też
publikowana.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas V – VI szkoły podstawowej oraz
klas I – III gimnazjum.
2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum.
3. Każda praca powinna być opatrzona godłem. Do nadesłanej pracy należy
dołączyć zaklejoną kopertę z danymi, zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko autora,
nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna. Koperta winna być opatrzona takim
samym godłem jak praca.
4. Prace konkursowe należy składać w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie
do 20 marca 2013r, z dopiskiem – Konkurs literacki. Liczy się data stempla
pocztowego w przypadku prac przysłanych pocztą lub data wpływu zarejestrowana w
sekretariacie szkoły, w przypadku dostarczenia ich osobiście.
5. Każda szkoła może zgłosić do konkursu najwyżej 3 prace, wcześniej
niepublikowane i nienagradzane.
6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo ich
opublikowania.

VIII. KOMISJA KONKURSOWA
1. Do oceny prac zostanie powołana Niezależna Komisja Konkursowa.
2. Komisja Konkursowa wybierze prace spójne z tematami konkursu,
charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu, właściwym doborem formy
wypowiedzi, poprawne pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym.
3. Komisja Konkursowa może przyznać w każdej kategorii I, II, III miejsce oraz
wyróżnienia.
4. Nagrodą specjalną będzie możliwość zaprezentowania swojej pracy na antenie
Radia Nadzieja, a także udzielenie wywiadu przez zdobywców I miejsc w każdej
kategorii. Szczegóły organizacyjne zostaną uzgodnione po wyłonieniu laureatów.

IX. NAGRODY
1. Nagrody zostaną uroczyście wręczone w czasie obchodów VIII rocznicy śmierci
bł. Jana Pawła II, tj. 5 kwietnia 2013r. w Miejskim Domu Kultury w Grajewie o godz.
9.00.
2. Osoby nagrodzone zostaną wcześniej powiadomione.
3. Laureaci I, II, III miejsca w każdej kategorii zaprezentują swoje prace podczas
Przeglądu, tj. 5.04.2013 r.

X. REGULAMIN KONKURSU
Dostępny na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza
w Grajewie www.sp4grajewo.cba.pl oraz Publicznego Gimnazjum nr 3 w Grajewie
im. Biebrzańskiego Parku Narodowego www.zsm3.grajewo.com

ŻYCZYMY SUKCESÓW!

