Gminny Konkurs Poetycki o Bł. Janie Pawle II
Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Poetyckim dla dzieci i młodzieży pt.:
Karol Wojtyła - człowiek, który został papieżem; papież, który pozostał człowiekiem i osiągnął
świętość.
Zadaniem konkursowym jest napisanie wiersza, z okazji kanonizacji.
Treść wiersza powinna odnosić się do wartości, jakimi kierował się Karol Wojtyła – Papież Jan
Paweł II oraz wyrażać radość z tego wydarzenia.
Organizatorem konkursu jest Irena Nowak – katechetka Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej.
1. Cele konkursu:
- uczczenie kanonizacji Jana Pawła II
- pobudzenie wrażliwości poetyckiej,
- wyłonienie talentów,
- promocja dobrej twórczości,
- literacka przygoda dla dzieci i ich opiekunów.
2. Warunki udziału w konkursie:
- W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych (et. edukacyjny 1-3, 4-6),
gimnazjum.
- Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie maksymalnie trzech wierszy z każdego etapu
edukacyjnego danej szkoły.
- Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
- Nadesłane utwory poetyckie winny być napisane odręcznie lub komputerowo.
- Forma wiersza dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców.
Treść – zgodna z tematem konkursu.
- Prace powinny być zamknięte w kopercie i opatrzone:
 tytułem,
 imieniem i nazwiskiem autora,
 wiekiem i datą urodzenia autora,
 imieniem i nazwiskiem opiekuna,
 adresem i telefonem szkoły lub opiekuna,
- Prace należy nadsyłać do dnia 11 kwietnia 2014 r. na adres:
Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie
05-300 Mińsk Mazowiecki
z dopiskiem: „Konkurs Poetycki”.

3. Nagrody:
a. Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów.
b. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia indywidualne w kategoriach:
· klasy I – III szkoła podstawowa,
· klasy IV – VI szkoła podstawowa,
· gimnazjum,
c. Wybrane przez jury nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane.
4. Uwagi organizacyjne:
a. Prace, które nie będą spełniać warunków zawartych w regulaminie oraz nieczytelne,
nieestetyczne, z błędami ortograficznymi, zostaną wyłączone spod oceny jury.
b. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
c. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych
wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach i podczas imprez
okolicznościowych bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
d. W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje organizator
w porozumieniu z jury.
e. Organizator nie zwraca kosztów podróży laureatów.
f. O wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród organizator powiadamia
tylko laureatów (listownie, mailem lub telefonicznie). Protokół z posiedzenia jury
zostanie opublikowany po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Zespołu
Szkół w Hucie Mińskiej oraz Gminy Mińsk Mazowiecki.

Informacje na temat konkursu oraz regulaminu na stronie www.hutaminska.republika.pl
Irena Nowak nr telefonu 662 142 248.

