Regulamin I edycji konkursu na najlepszą recenzję książki

Moja ulubiona książka
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. abp. J. A. Nowowiejskiego
w Słupnie,
2. Głównym celem konkursu jest:
a) promocja czytelnictwa,
b) zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej i próby własnej
interpretacji tekstu ,
c) zachęcanie uczniów do tworzenia tekstów krytyczno literackich jako doskonałej
formy ekspresji własnych opinii i refleksji.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz oddziałów
gimnazjalnych.
4. Ocena prac będzie się odbywać w trzech kategoriach wiekowych:
a) I kategoria wiekowa - klasy 4 - 6 szkół podstawowych
b) II kategoria wiekowa - klasy 7 oraz 2 i 3 oddziału gimnazjalnego.
5. Uczestnicy I i II kategorii wiekowej konkursu redagują recenzję wybranego przez siebie
tekstu prozatorskiego lub dramatycznego (powieść, opowiadanie, komedia, itd.) lub tomu
poetyckiego, który stanowi tytułową - ulubioną książkę.
Pracę konkursową należy przygotować w formie pliku tekstowego, czcionka Times New
Roman 12 , interlinia 1,5 wiersza.
6. Pracę należy dostarczyć osobiście do szkoły ( sekretariat, biblioteka szkolna lub do
nauczyciela języka polskiego, p. Elizy Rokickiej; ul. Kościelna 16) lub mailowo na adres
spslupno@wp.pl lub e.rokicka@poczta.onet.pl
7. Nadesłane utwory nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane (również
w Internecie), ani nagradzane w innych konkursach.
8. Otrzymanie każdej pracy zostanie potwierdzone mailowo.
9. W emailu należy umieścić komplet danych uczestnika: imię i nazwisko, kategorię
wiekową w której startuje praca, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko
opiekuna ucznia oraz telefon kontaktowy.
10. Prace konkursowe należy przesyłać do 08 maja 2018 roku.

11. Osoba zgłaszająca się do konkursu tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do jego
prawidłowego przeprowadzenia (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia
1997 roku Dz. U. nr 133, poz. 833 z późń. zm.) oraz akceptuje niniejszy regulamin.
12. Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatorów jury.
13. Jury dokona oceny wg następujących kryteriów: oryginalność, kultura słowa, prawność
językowa, ogólny wyraz artystyczny.
14. Trzy najlepsze prace w każdej z kategorii wiekowej zostaną uhonorowane nagrodami.
15. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w maju 2018 roku.
Dokładny termin zostanie przekazany laureatom i ich opiekunom telefonicznie tuż po
zakończeniu nadsyłania prac.
16. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora ( Eliza Rokicka, Beata
Jakowska, Katarzyna Olszewska, tel. (24) 261-29-28 lub 2619567

Szkoła Podstawowa
im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego
w Słupnie

Konkurs na najlepszą recenzję książki

Moja ulubiona książka
23 kwietnia każdego roku w każdym państwie obchodzony
jest Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich.
To symboliczny dzień literatury światowej.
Wybór 23 kwietnia to data nieprzypadkowa – w tym dniu urodził
się m. in. Vladimir Nabokov, zmarli - Miguel de Cervantes,
William Szekspir.
Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego
pragnąc akcentować „święto książki, zachęca uczniów szkół
podstawowych z terenu Naszej Gminy do wzięcia udziału
w I edycji konkursu Moja ulubiona książka.
Mamy nadzieję, że rywalizacja stanie się pretekstem do
przeczytania nowej pozycji, zachęci Waszych kolegów i koleżanki
do sięgnięcia po lekturę, wywoła dyskusje o książkach.
Szczegółowe informacje o konkursie przedstawiamy regulaminie.

