Konkurs literacki – tekst poetycki

"Żołnierze Wyklęci – pamiętamy!"
/w ramach projektu "Młodzi Gdynianie Żołnierzom Wyklętym"/

"W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią
w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą
reżimowi komunistycznemu... "
Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
(Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160

Regulamin

Gdynia, wrzesień 2017
I. Organizator Konkursu:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Wolności 22b
81-327 Gdynia
II. Cele Konkursu:
1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2. Zainspirowanie do samodzielnej pracy twórczej nad historią dotyczącą działalności żołnierzy II
Konspiracji w latach 1944-1963.
3. Uwrażliwienie na indywidualne losy człowieka w kontekście wydarzeń historycznych i ich
interpretacji.
4. Kształtowanie postawy patriotycznej u młodych ludzi.
5. Rozbudzanie kreatywności, refleksyjnego stosunku do historii oraz rozwijanie umiejętności
wypowiadania się w formie poetyckiej.
III. Opis zadania konkursowego:
1. Zadaniem konkursowym jest napisanie tekstu poetyckiego i wygłoszenie z pamięci albo
odczytanie (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne).
2. Każda praca powinna spełniać kryteria tekstu poetyckiego.
3. Objętość pracy jest dowolna.
4. Prace powinny być dostarczone Komisji w postaci wydruku komputerowego.
5. Każda praca powinna być podpisana.
6. Do każdej pracy musi być dołączona karta zgłoszenia uczestnika Konkursu.
IV. Ocena zadania konkursowego:
1. Wszystkie prace będą oceniane przez powołaną przez Organizatora Komisję
Konkursową w składzie: dwóch nauczycieli języka polskiego, nauczyciel historii i retoryki.
2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Przesłuchanie odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni w
terminie od 22 stycznia 2018 do 26 stycznia 2018.

V. Nagrody
1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce.
2. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w siedzibie Liceum Ogólnokształcacego Nr 5
w Gdyni w dniu 28 lutego 2018r.
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VI. Zgłoszenia do Konkursu
1. Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać do dnia 19 stycznia 2018 roku na formularzu
zgłoszeniowym, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,
w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Wolności 22b
81-327 Gdynia
Konkurs literacki - tekst poetycki
2.
3.
4.
5.

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć pracę konkursową.
Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.
Organizator Konkursu nie wysyła potwierdzenia otrzymania nadesłanych zgłoszeń.
Nadesłane pracy nie będą odsyłane.

VII. Uczestnicy
1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gdyńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

wszystkich typów.
2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby
organizacji i promocji konkursu. W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18-tego roku
życia, zgodę wyrażają ich prawni opiekunowie.
3. Konkurs ma charakter jawny.

VIII. Osoba uprawniona do kontaktu z uczestnikami Konkursu
Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do nauczycieli języka polskiego:
Grażyny Ochnik i Aldony Zwolińskiej.
tel. 58 620-17-50
e-mail: sekretariat@lo2gdynia.pl
IX. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o
grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
2. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem wszelkie spory rozstrzyga Organizator.
Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu na tekst poetycki

Formularz zgłoszeniowy
Dane i oświadczenia Uczestnika (wypełnia Uczestnik):

1. Imię i nazwisko Uczestnika:
..................................…………………………………………………………………....
2. Nazwa szkoły- klasa:
…………………………………………………………………………………. .............
3. Adres szkoły: …………….
...........................……………………………………………………………………......
telefon:
…………………………………………………………………………………………
e-mail:
………………………………………………………………………………………....
4. Imię i nazwisko opiekuna/telefon kontaktowy
.........................................................................................................................................
5. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego
warunki bez zastrzeżeń.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
……………………………………………
(data i podpis Uczestnika)
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