REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
POŚWIĘCONEGO KRESOM WSCHODNIM

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem ·konkursu jest Gimnazjum nr 1 im . Tadeusza Kościuszki w Nysie.
2. Celem konkursu popularyzacja wśród uczniów wiedzy o wielokulturowości Kresów
Ws.ohodnich Rzeczypospolitej i ich roli w historii

państwa

polskiego.

3.

Konkurs jest jednoetapowy.

4.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w powiecie nyskim.

§2
Temat pracy (do wyboru)

1. .Wilno- czy ty

pamiętasz

mnie?"- dowolna forma literacka ·

2. .Litwo! Ojczyzno moja! ... " - dowolna forma literacka
3. Jeden

dzień

z życia Kresowiaka - kartka z

pamiętnika

§3
Forma pracy

Uczestnicy konkursu - uczniowie
1. Samodzielnie

piszą pracę

szkół

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

na podany temat.

2. Praca powinna zawierać od 3 do 6 stron formatu A4.
3. Praca musi

być

napisana na komputerze, czcionką Times New Roman,

rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5.
4. Praca musi

zawierać:

dane autora (adres reprezentowanej

i nazwisko opiekuna, nr telefonu kontaktowego),

tytuł

i

szkoły

i klasy,

imię

bibliografię.

§4
Laureaci konkursu

Komisja
gimnazjalnych

wyłoni

3

3

(trzech)

(trzech)

laureatów konkursu

laureatów

konkursu

ponadgimnazjalnych. Decyzje komisji konkursowej
1

są

w
w

kategorii
kategorii

ostateczne.

uczniów
uczniów

szkół

szkół

§5
Termin

1. Prace

nadsyłania

należy przesłać

prac i ogłoszenia wyników konkursu

w terminie do 18 marca 2016 r. na adres:
Gimnazjum nr 1
ul. Chodowieckiego 7
48-300 Nysa

z dopiskiem:
Konkurs literacki - Kresy Wschodnie
2. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane ..:.. decyduje data wpływu.
3.

Udział

w konkursie jest jednoznaczny z

nieodpłatnym

udzieleniem praw autorskich, na

wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu.
4. Osoby

nadsyłające

prace konkursowe

wyrażają

zgodę

na przetwarzanie przez

organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z

późn.

zm.).

5. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej Gimnazjum nr 1
www.gimnazjum1.nysa.pl
6. Osoby wyróżnione
7.

O~tateczne

zostaną

powiadomione telefonicznie w terminie do 5 kwietnia 2016 r.

og!oszenie wyników

połącz~ne

z

wręczeniem

na_gród

nastąpi

_w dniu

7 kwietnia 2016 r. w Muzeum Powiatowym w Nysie.

Organizatorzy:
Renata

Głuszek

Anna Krupa
Józef Pańczyszyn
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