
REGULAMIN

Powiatowego  Konkursu Literackiego i Plastycznego

Rodzina drogowskazem życia

I

ORGANIZATOR:
Gimnazjum nr 2 w Ełku
Ul. Kilińskiego 48
19-300 Ełk
Tel. 87 732 64 14
e-mail: g2@elk.edu.pl
koordynator konkursu – Danuta Straszyńska, tel. 608 501 350

II

Cele konkursu:

 Zaangażowanie młodzieży w obchody Dni Rodziny.

 Popularyzacja idei rodziny.

 Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów.

 Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.

 Kształtowanie   wyobraźni  i  kreatywności. 

 Integracja uczniów szkół gimnazjalnych. 

III

1. Adresatami konkursu są gimnazjaliści.

a) Konkurs Literacki na jeden wiersz

Uczestnicy przygotowują  wiersz na temat rodziny i wysyłają do 21.05.2015 r. na adres:

Gimnazjum nr 2

 ul. Kilińskiego 48

 19-300 w Ełku 

 lub w wersji elektronicznej  na adres: g2@elk.edu.pl

mailto:g2@elk.edu.pl


Utwory podpisują w kolejności:  imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa,  nazwa szkoły, adres

 e-mail.

Nadesłane prace muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w 
konkursie. Nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu lub być kopią jakichkolwiek innych 
utworów lub fragmentów innych utworów. Pracami konkursowymi nie mogą być teksty, które w 
jakiejkolwiek formie i w którymkolwiek z mediów były dotychczas już publikowane.

Wiersze będą oceniane pod względem oryginalności, wartości artystycznych i językowych

   b) Konkurs Plastyczny

-  Praca konkursowa powinna stanowić od początku do końca oryginalną twórczość autora i nie 
powinna być wcześniej publikowana w którymkolwiek z mediów.
-  Technika pracy dowolna płaska (np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, grafika).
-  Format A3 lub A4
-  Praca powinna być opisana  na odwrocie i zawierać: 

o imię i nazwisko autora, nr telefonu
o klasa
o adres i numer telefonu szkoły, e-mail.

Uwaga! Prace bez opisu nie będą brane pod uwagę.

-  Szkoła może zgłosić maksymalnie 10 prac plastycznych.
-  Prace konkursowe  przechodzą na własność organizatora. 
-  Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych.
-  Kryteria oceny prac plastycznych: zgodność z tematem, oryginalność, estetyka wykonania.
-  Prace plastyczne finalistów zostaną wyeksponowane na wystawie w Gimnazjum nr 2 w Ełku.

 Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć do organizatora do 21.05.2015r.

IV

Wiersze i prace plastyczne uczestników oceniać będzie komisja złożona z polonistów,  nauczyciela 
plastyki  i nauczycieli religii. Werdykt komisji jest ostateczny.

Komisja konkursowa wyłoni w każdej kategorii trzech laureatów, którzy otrzymają dyplom i nagrodę 
rzeczową.

Wyniki konkursu podane zostaną na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 w Ełku w dniu 26.05.2015r.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 30.05.2015r.  


