REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „NA TATRZAŃSKIM SZLAKU”
XIII EDYCJA 2017/2018 - GDYBYŚMY UWAŻNIEJ PATRZYLI …

Na górach jakieś dzieją się dziwy, przedziwy!
W skłębionych chmur bałwanach słońce się tumani…
(Leopold Staff)

I. Organizator
• Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Poroninie
• Tatrzański Park Narodowy
II. Cele konkursu:
- budzenie wrażliwości na piękno tatrzańskiej przyrody,
- propagowanie turystyki górskiej,
- kształcenie kompetencji literackich uczniów,
- uhonorowane Leopolda Staffa w 140. rocznicę urodzin poety.
III. Warunki uczestnictwa
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (w tym klas
gimnazjalnych) województwa małopolskiego.
Uczniowie będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych:
I grupa: klasa III SP,
II grupa: klasy IV – VI SP,
III grupa: klasa VII SP oraz klasy II – III gimnazjum.
IV. Prace
1. Temat:
Tematem konkursu są Tatry, refleksje nad pięknem i magią tego wyjątkowego
miejsca, związki człowieka z naturą oraz perspektywy i zagrożenia górskiej
przyrody.
2. Formy (do wyboru):
- opowiadanie o niezwykłych wydarzeniach rozgrywających się w tatrzańskiej
scenerii;
- wiersz ukazujący wybrane zjawisko atmosferyczne charakterystyczne dla Tatr;
- komiks, którego bohaterami są uosobione zwierzęta lub rośliny, a tematem
niepowtarzalny urok tatrzańskiej przyrody.
.

3. Opis pracy ucznia powinien zawierać:
- imię i nazwisko ucznia,
- klasę,
- adres szkoły (w tym numer telefonu i adres poczty elektronicznej),
- imię i nazwisko opiekuna.
V. Termin konkursu
Opisane prace należy przesłać na adres Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich
w Poroninie (ul. Piłsudskiego 34, 34 – 520 Poronin) do 14 III 2018 r. lub dostarczyć do
sekretariatu szkoły.
Uwaga!
Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 15 marca 2018 r. Prace, które
nadejdą po tym terminie nie będą podlegać ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 III 2018 r. Laureaci zostaną zaproszeni na
uroczyste rozdanie nagród i dyplomów do siedziby Tatrzańskiego Parku
Narodowego w Zakopanem w dniu 5 IV 2018 r. o godz. 11.00.
VI. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Prace zbiorowe nie będą
podlegać ocenie.
2. Lista laureatów konkursu, zaproszonych na uroczyste rozdanie nagród i
wyróżnień, zostanie umieszczona na stronach internetowych organizatorów
(www.szkolaporonin.pl oraz www.tpn.pl ) w dniu 28 III 2018 r. Nie przewiduje się
innych form powiadamiania uczestników i szkół o wynikach konkursu.
3. Zgłoszenie pracy w konkursie jest równoznaczne ze zgodą rodziców (opiekunów
prawnych) uczestnika na publikację prac oraz przetwarzanie danych osobowych
dziecka do celów związanych z jego udziałem w konkursie.
4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i pozostają w dokumentacji Szkoły
Podstawowej w Poroninie i TPN.
5. Uczestnicy przyjeżdżają na rozdanie nagród na własny koszt.
6. Nagrody i dyplomy nie będą przesyłane pocztą. Można je będzie odbierać
ze Szkoły Podstawowej w Poroninie (Poronin, ul. Piłsudskiego 34) w godzinach
pracy sekretariatu szkoły do dnia 31 maja 2018 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorzy

