Regulamin
konkursu literackiego

„Spotkania z Janem Pawłem II”
Postanowienia ogólne
§ 1.
1.Organizatorem konkursu literackiego „Spotkania z Janem Pawłem II”
jest Zespól Szkól i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu .
2. Cele konkursu:
- udokumentowanie spotkań Papieża Polaka z rodakami podczas pielgrzymek do
Ojczyzny;
- ukazanie wielkiej i charyzmatycznej osobowości naszego Patrona;
-wpływ nauczania Papieża na pozytywne postawy ludzi;
-przybliżenie wielkiej postaci Jana Pawła II uczniom z relacji świadków .
3.W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjum Podlaskiej Rodziny Szkół im.
Jana Pawła II.
§ 2.
1.Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy literackiej w formie wywiadu lub
reportażu z uczestnikami spotkań, uczestnikami mszy i uroczystości podczas pielgrzymek
Papieża Polaka do ojczyzny.
2. Należy wybrać jedną z proponowanych form. Prace powinny ukazać prawdziwe realia i
przeżycia uczestników spotkań, cechować się osobistym charakterem oraz ukazywać jak
największy zakres przeżyć, wrażeń uczestników wydarzeń.
3. Prace konkursowe w formie wydrukowanej powinny zajmować nie więcej niż 6 stron
formatu A4(czcionka Times New Roman 12 pkt , interlinia 1,5 wiersza).
Pracę literacką należy również załączyć w wersji elektronicznej – płyta CD.
4. Obowiązują wyłącznie prace indywidualne. Muszą być opatrzone następującymi
informacjami:
a) nazwisko i imię autora,
b) dokładny adres szkoły (kod, miejscowość, telefon), podanie klasy i wieku autora oraz
imienia i nazwiska nauczyciela – opiekuna.
5. Prace literackie należy przesłać lub złożyć osobiście w terminie do dnia 25 kwietnia
2017 r. w sekretariacie ZSiPOW w Surażu, adres: Zespół Szkół i Placówek OświatowoWychowawczych, 18-105 Suraż ul. Szkolna 1. W przypadku wysyłki decyduje data stempla
pocztowego.

6. Do pracy literackiej przesyłanej pocztą lub składanej osobiście należy załączyć
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu –
wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 dołączony do niniejszego regulaminu.
§ 3.
Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac i wyboru najlepszych
09 maja 2017 r.

do dnia

Nagrody
§ 4.
1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów konkursu.
2. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają okolicznościowe dyplomy i upominki ufundowane
przez Organizatora.
§ 5.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu 11 maja 2017r. podczas uroczystego
XIII Zjazdu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Zespole Szkół i Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Surażu.
Postanowienia końcowe
§ 6.
1. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania (zarówno fragmentów, jak i całych prac)
na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgodnie z powyższym wykorzystanie prac
konkursowych przez Organizatora (zarówno fragmentów, jak i całych prac) nie wymaga
zgody ich autorów.
2. Organizator nie przyjmuje prac przesłanych drogą elektroniczną (e-mail).
3. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników konkursu
pod adresem http://www.surazszkola.republika.pl/
4. Koordynator konkursu:
Zofia Czepe
Adres e-mail: zofiaczepe@wp.pl
Tel. szkoły 85 650 3121

Załącznik Nr 1
do regulaminu
Konkursu literackiego
”Spotkania z Janem Pawłem II”

OŚWIADCZENIE
RODZICA LUB OPIEKUNA
NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie literackim oraz
oświadczam, iż zapoznałam(łem) się z regulaminem konkursu.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

……………………………….
(miejscowość i data)

………………………………….
(podpis rodzica lub opiekuna)

