VIII Międzyszkolny Konkurs Literacki

„Czas szkoły - czas dojrzewania”
14 października 2016 – 15 stycznia 2017
ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 23, 81-438 Gdynia, ul. Grottgera 19, tel. 058 622-07-33
Informacje: http://www.sp23gdynia.pl/
Patron medialny: Cafe Księgarnia Vademecum w Gdyni
oraz Kwartalnik Artystyczno-Literacki „Szafa”

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz
gimnazjum.
W tym roku zapraszamy do konkursu też tworzących nauczycieli tematyka dowolna.
Organizator nagrodzi również nauczycieli oraz nauczycieli/opiekunów
uczniów biorących udział w konkursie. Sponsorem nagród dla nauczycieli
jest ZNP.
Termin nadsyłania prac - 15.01.2017

Rozwiązanie konkursu – 1 marca 2017

Koordynator konkursu : Beata Gajewska
Jury: s.Elżbieta Korbaś, Renata Zamorowska, Maciej Gajewski, Beata Mróz-Gajewska,
Elżbieta Hoppe - Wydawnictwo Pod Orzechem
REGULAMIN KONKURSU:

Konkurs odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na adres
mailowy konkursliterackisp23gdynia@gmail.com
CELE:
 Promowanie pozytywnych postaw zachowań dzieci i młodzieży.
 Popularyzacja twórczości, rozbudzenie talentów.

 Promowanie miasta Gdyni poprzez literacką twórczość dzieci i młodzieży.
TEMATYKA:





Relacje rówieśnicze w okresie dojrzewania,
Rola rodziny w życiu człowieka. Podstawowe funkcje członków rodziny
z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
Różnice i podobieństwa między dziewczętami i chłopcami. Identyfikacja
z własną płcią. Akceptacja i szacunek dla ciała. Prawo człowieka do intymności
i ochrona tego prawa. Szacunek dla płci przeciwnej.
Mój dom, moja dzielnica, moje miasto, moja mała ojczyzna.

Organizator prosi o wykonanie pracy literackiej:




praca literacka - opowiadanie/ fragment - nie może przekraczać 3 stron wydruku
komputerowego - czcionka Times New Roman 12
wiersz
komiks, w dowolnych barwach, do 5 stron A4, w dowolnej technice i kolorze,
również grafika komputerowa (scan).
Prosimy nauczycieli wdżwr, katechetów, wychowawców, polonistów, plastyków
o zainteresowanie uczniów konkursem.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Konkurs skierowany jest do uczniów klas V i VI szkół podstawowych i gimnazjum.
 Konkurs skierowany jest do tworzących nauczycieli.
 Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem twórcy, podana klasa
ucznia autora oraz nazwa i adres szkoły , e-mail szkoły, e-mail autora pracy lub
opiekuna.
TERMINARZ:
1. Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2017 r. na adres
mailowy: konkursliterackisp23gdynia@gmail.com
2. Rozwiązanie konkursu nastąpi 1 marca 2017 poprzez wysłanie informacji e-mailem
do twórców i szkół biorących udział w konkursie oraz zamieszczenie informacji na
stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 23 oraz w Gdyńskim Ratuszu.
3. Organizator planuje wydanie antologii z nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Załącznik:

Zgoda na opublikowanie pracy
z konkursu „Czas szkoły, czas dojrzewania” edycja 2016/17

Wyrażam zgodę na bezpłatne opublikowanie pracy mojej córki/ mojego syna
Imię……………………………………………………………………………...
Nazwisko……………………………………………………………………….

Podpis opiekuna prawnego:
………………………………………………..

Data……………………………….

