Uwaga konkurs!
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim i Szkoła Podstawowa
nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Warszawie
ogłaszają Ogólnopolski Konkurs Literacki „Zabawa w baśni pisanie”. Do udziału
zapraszamy uczniów z rodzicami i dziadkami. Najpiękniejsza baśń zostanie nagrana
w formie audiobooka.
Życzymy wielu radosnych chwil przy tworzeniu pięknych baśniowych historii.
Organizatorzy:
Publiczne Gimnazjum: Wioletta Małysz - wychowawca świetlicy,
Katarzyna Podkańska - nauczyciel bibliotekarz
Szkoła Podstawowa:
Małgorzata Kozieniec - wychowawca świetlicy,
Alicja Drążewska - nauczyciel bibliotekarz
Regulamin:
1. Konkurs organizują: biblioteka i świetlica Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Janowie Lubelskim oraz Szkoły Podstawowej nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Warszawie.
2. Cele konkursu:
• inspirowanie twórczej postawy wobec literatury,
• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
• propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Zadanie konkursowe polega na napisaniu tekstu, który spełnia warunki gatunkowe
baśni:
• walka dobra ze złem, gdzie dobro zwycięża,
• obecność magicznych przedmiotów,
• nieokreślony czas i miejsce akcji,
• mile widziany morał.
4. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z całej Polski. Współautorami mogą
być rodzice oraz dziadkowie.
5. Praca musi spełniać następujące wymagania:
• każdy uczestnik może napisać tylko jedną baśń (najlepiej z dialogami),
• tekst nie może być wcześniej publikowany ani zgłaszany w innych konkursach,
• twórcą jednej pracy może być kilku autorów.
6. Kryteria oceny:
• zgodność z tematem,
• uwzględnienie kryteriów gatunku literackiego,
• poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
• poprawność stylistyczna,
• twórczy charakter utworu.
7. Pracę w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD) należy wysłać na adres:
Biblioteka Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
ul. Ogrodowa 25
23-300 Janów Lubelski
z dopiskiem: „Zabawa w baśni pisanie” oraz formularzem zgłoszeniowym
dostępnym na stronie organizatora konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich
należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. Wszystkie
dokumenty do pobrania na stronie konkursu:

pgjl-biblioteka.internetdsl.pl/konkursy/basni_pisanie.htm
lub
www.sp154.waw.pl
8. Organizatorzy uzyskują prawo do przetwarzania nadesłanych prac i umieszczania
na stronie szkolnego portalu internetowego.
9. Konkurs trwa od 14.10.2012r. do 15.01.2013r.
10. W skład jury wchodzą:
Lidia Pachuta - nauczyciel polonista,
Elżbieta Sobótka - wychowawca świetlicy
Monika Woźnica - nauczyciel bibliotekarz
Karolina Soczyńska - wychowawca świetlicy
Dorota Wojciuk - wychowawca świetlicy
11. Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 30 dni od daty zakończenia konkursu.
12. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej biblioteki Publicznego
Gimnazjum w Janowie Lubelskim: pgjl-biblioteka.internetdsl.pl oraz na stronie
Szkoły Podstawowej 154 w Warszawie: www.sp154.waw.pl
13. Zwycięska baśń zostanie nagrana przez uczniów ww. szkół w formie audiobooka,
a następnie opublikowana.
Kontakt z Organizatorami:
Biblioteka Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
ul. Ogrodowa 25
23-300 Janów Lubelski
tel. 015 8723 065, wew. 31
pg-biblioteka@poczta.internetdsl.pl
Świetlica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Pawła Edmunda
Strzeleckiego w Warszawie
ul. Leśnej Polanki 63/65
03-142 Warszawa
malgorzata.kozieniec@sp154.waw.pl

