SZKOŁA PODSTAWOWA im. POKOJU
42-311 ŻARKI LETNISKO, ul. SZKOLNA 20
tel. 034 314-6 3-15, e-mail:spzarkiletnisko@wp.pl

ZAPRASZA
uczniów klas IV-VI do wzięcia udziału w konkursie literackim
pod hasłem „ Wszędzie dobrze, ale w Polsce najpiękniej”
zorganizowanym z okazji setnej rocznicy odzyskania
przez naszą ojczyznę niepodległości.

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Pokoju, 42-311 Żarki Letnisko
ul. Szkolna 20

Tytuł konkursu: „ Wszędzie dobrze, ale w Polsce najpiękniej”

Cel konkursu: - uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
- rozwijanie literackich zdolności uczniów

- ukazanie bogactwa i piękna naszego ojczystego kraju
- rozbudzanie uczuć patriotycznych
- kształcenie umiejętności epistolograficznych

Warunki uczestnictwa: - zredagowanie i przesłanie na adres szkoły organizatora
listu do dowolnego adresata przywołującego wspomnienia
z wakacji i opiewającego piękno naszej ojczyzny:
miejsc, zakątków, krajobrazów( warunek konieczny)
- każda szkoła biorąca udział w konkursie może nadesłać
maksymalnie 3 prace ( w przypadku większej ilości prac
konieczne będzie przeprowadzenie eliminacji szkolnych)
- każdy uczestnik może nadesłać jedną niepublikowaną
wcześniej pracę
- list należy napisać czcionką 14 Times New Roman,
a jej minimalna objętość to 1 strona A 4- do 2 stron

- oceny prac dokona powołane do tego celu
niezależne 3- osobowe jury . Ustalenia jury są ostateczne.
- autorzy 3 nagrodzonych prac zostaną powiadomieni
mailowo lub telefonicznie o terminie wręczenia nagród .
wszyscy zaś uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe
dyplomy
- każda praca musi zostać opatrzona „Kartą zgłoszenia”
- udział w konkursie uznaje się za równoznaczne z

z akceptacją niniejszego regulaminu
- konkurs ma zasięg powiatowy

Termin nadesłania prac: 31 października 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu : do 07 listopada 2018r.

W pracy oceniane będzie: - zachowanie właściwej formy wypowiedzi
- ciekawe ujęcie tematu
- zawartość merytoryczna ( zgodność z tematem)
- styl i bogactwo języka wypowiedzi
- estetyka pracy
- ortografia i interpunkcja

PATRONAT HONOROWY : WÓJT GMINY PORAJ

Jeszcze raz gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie,

bo nie ma nic piękniejszego niż czar wakacyjnych wspomnień

