REGULAMIN
XII Poetyckiego Konkursu „Złota Kwyrla 1” 2019
I.

Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Polskość Ziemi
Kramskiej w Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku.

2.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas 4 – 8 szkól podstawowych Regionu Kozła.

3.

Uczniowie przygotowują prace konkursowe zgodnie z wytycznymi formalnymi zawartymi
w niniejszym regulaminie.

4.

Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe:
a) I kategoria: uczniowie klas 4 – 5 szkoły podstawowej,
b) II kategoria: uczniowie klas 6 – 8 szkoły podstawowej.
Tematyka konkursu:
a) poetyckie wyrażenie uczuć i emocji związanych z „małą ojczyzną”.
Terminarz:
a) konkurs trwa do 31 marca 2019 r.,
b) zgłoszenia należy dokonać:
 pocztą tradycyjną na adres: Zespół Edukacyjny, Nowe Kramsko, ul. Szkolna 15,
66-110 Babimost z dopiskiem: „Złota Kwyrla” 2019,
 drogą e-mailową na adres niewiad11@wp.pl w temacie wpisując: „Złota Kwyrla”
2019.
Inne:
a) o zakwalifikowaniu się ucznia do konkursu decyduje data wpływu oraz dołączenie
informacji zawartych w Załączniku_1.

5.
6.

7.

II. Cele konkursu
1. Ogólnym i nadrzędnym celem konkursu jest budzenie wśród dzieci i młodzieży
wrażliwości poetyckiej.
2. Cele szczegółowe:
a) rozbudzanie zainteresowań literaturą piękną,
b) zachęcanie do wyrażania uczuć i przeżyć poprzez liryczne słowo,
c) dbałość o wartości kulturowe,
d) stwarzanie możliwości zaprezentowania talentów i uzdolnień,
e) rozwijanie wyobraźni twórczej.
III. Wytyczne formalne
1. Forma wiersza:
a) dowolna, zgodna z artystycznymi gustami twórców,
b) treść zgodna z tematyką konkursu,
c) minimum 8 wersów.
Kwyrla: regionalna nazwa drewnianego narzędzia kuchennego służącego do mieszania np. sosów inaczej:
mątewka (śląska nazwa - rogolka lub fyrlok, poznańska - kwirlejka).
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2.

Inne wytyczne:
Praca:
b) samodzielna,
c) nigdzie dotąd niepublikowana i nienagradzana,
d) dostarczona w formie wydruku komputerowego,
e) opatrzona drugostronnie metryczką i zgodą
na przetwarzanie danych osobowych (załącznik_1).

rodzica/

prawnego

opiekuna

IV. Kryteria oceny wiersza
Prace będą oceniane pod względem:
1. zgodności z tematem,
2. realizacji formy wiersza i dobór środków artystycznych,
3. wartości literackiej,
4. samodzielności wykonania zadania.
V. Komisja konkursowa
1. Przewodniczącą Komisji konkursowej jest mgr Irena Agnieszka Niewiadomska,
nauczycielka w Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku.
2. Przewodnicząca w pierwszym tygodniu kwietnia 2019 r. powoła pozostałych członków
ww. Komisji, w tym co najmniej jednego nauczyciela języka polskiego.
3. Komisja dokona wnikliwiej oceny wierszy i ustali listę zwycięzców w każdej z kategorii
ze wskazaniem I, II i III miejsca.
4. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
5. Dopuszcza się przyznanie nagrody specjalnej.
6. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.
VI. Postanowienia końcowe
1. Lista laureatów opublikowana zostanie na stronie internetowej Zespołu Edukacyjnego
w Nowym Kramsku oraz na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.
2. Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie dyplomów nagród nastąpi do końca
kwietnia 2019 r. podczas XIX Festiwalu Kultury Regionalnej Nowe Kramsko 2019
organizowanego przez Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku.
3. O szczegółach związanych z uroczystością wszyscy laureaci zostaną powiadomieni
specjalnym zaproszeniem. Na uroczystość wręczenia nagród uczestnicy i ich opiekunowie
przyjeżdżają na własny koszt.
4. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu.
5. Wszystkie prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą
na organizatorów prawa autorskie, tj. prawo do publikacji drukiem, do przenoszenia
na nośniki elektroniczne, do publikacji w Internecie i na wystawach – bez prawa
do honorarium.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody
na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.
7. Dodatkowych informacji o konkursie udziela Pani Irena Agnieszka Niewiadomska; e-mail:
niewiad11@wp.pl.
8. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: http://www.kramsko.aplus.pl/.

Załącznik_1

Metryczka twórcy wiersza

imię/ imiona i nazwisko
autora
klasa
imię/ imiona i nazwisko
opiekuna artystycznego
nazwa szkoły

Zgoda rodzica/ prawnego opiekuna
na przetwarzanie danych osobowych
Wypełnia i udziela zgody rodzic lub opiekun prawny

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jako rodzic/opiekun prawny* wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych (podać imię i nazwisko, wiek dziecka) takich, jak: imię,
nazwisko, klasa, nazwa szkoły dla potrzeb udziału w Poetyckim Konkursie „Złota Kwyrla” 2019
oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych dziecka utrwalonych
przez Organizatora konkursu, czyli Szkołę Podstawową im. Bojowników o Polskość Ziemi
Kramskiej w Nowym Kramsku, ul. Szkolna 15, 66-110 Babimost w celu promocji ww. konkursu
poetyckiego.
* niepotrzebne skreślić

data
czytelny podpis

