Wojewódzki konkurs
dla uczczenia 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę:

1. Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 86 im. prof. J. Sampa
ul. Wielkopolska 20
80 – 180 Gdańsk
tel./fax 058 309 93 08
sp86_gdansk@wp.pl
Odpowiedzialni: p. Maria Gotartowska, p. Tatiana Synowiecka.

2. Cel – kształtowanie postaw patriotycznych i rozbudzanie kreatywności.

3. Zasady uczestnictwa:
a) W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z województwa pomorskiego w dwóch
przedziałach wiekowych: klasy IV – VI i VII – VIII.
b) Konkurs zostanie rozegrany w dwóch konkurencjach: laurka i film.
c) Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pocztą tradycyjną ( laurka) lub elektroniczną ( film) prac
konkursowych i pocztą tradycyjną kart zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie : 26 października 2018r.
d) Prace są oznaczone godłami, a karty zgłoszenia są zawarte w kopertach z tym samym godłem.
e) Jury konkursowe składa się z nauczycieli polonistów i historyków szkoły organizującej konkurs.
f) Kryteria oceny prac:
- zgodność z tematem ( adresat, nadawca, okazja i treść życzeń),
- pomysłowość,

- walory artystyczne,
- staranność.
g) Samodzielnie wykonane prace konkursowe nie powinny być wcześniej wykorzystywane lub
publikowane.

4. Warunki szczegółowe:
A. KONKURS NA LAURKĘ :
a) Pracę konkursową może wykonać tylko jeden uczeń.
b) Format : arkusz A3 złożony na pół.
c) Poszczególne elementy pracy mogą być wykonane z różnych materiałów i różnymi technikami ( papier,
bibuła, tkanina, wyklejanka, haft itp.).
d) Laurka nie może być w całości wydrukiem.
B. KONKURS NA FILM :
a) Pracę konkursową może wykonać maksymalnie dwóch uczniów.
b) Film wykonany za pomocą Windows Media Player nie powinien przekraczać 2 minut.
c) W filmie mogą wystąpić tylko jego twórcy.
d) W filmie można wykorzystać dekoracje, kostiumy, rekwizyty itp.
5. Postanowienia końcowe :
a) Jury przyzna nagrody za I, II, III miejsce, jednocześnie zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród,
zaś jego decyzja jest ostateczna.
b) Ci sami uczniowie mogą brać udział w obu konkurencjach.
c) Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 9 listopada 2018r. na stronie internetowej organizatora.
d) Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą.
e) Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
f) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu i wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r.

