Dyrekcja i Nauczyciele
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdyni
zapraszają na konkurs
Szczegóły w regulaminie

REGULAMIN KONKURSU
POCZTÓWKA Z POLSKI
100 kartek pocztowych na 100 rocznicę odzyskania niepodległości
1. Cele:
 Rozwijanie wyobraźni, zdolności i umiejętności literacko-publicystycznych.


Nawiązanie do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.



Kształcenie przekazywania informacji w zwartej, krótkiej formie językowej
i graficznej.
 Budzenie poczucia dumy i więzi z krajem ojczystym, zwrócenie uwagi na
piękne miejsca w Polsce.
 Popularyzacja kaligrafii.
2. Zasady uczestnictwa:
 W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas 4 - 6 szkół podstawowych –
kategoria I
oraz 7-8 szkół podstawowych i 3 klasy gimnazjum – kategoria II.
 Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i napisanie kartki pocztowej
skierowanej do kogoś z rodziny lub znajomych za granicą z dowolnego
miejsca w Polsce i ukazuje jego piękno. Mile widziane pocztówki
z Trójmiasta.


Należy zwrócić uwagę na piękno Polski, kaligrafię - staranne pismo ręczne.



Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na ewentualną publikację pracy i danych osobowych. Prace przechodzą
na własność organizatorów.
3. Kryteria oceny jury:
 Merytoryczna zawartość tekstów, oprawność stylistyczna,
gramatyczna i ortograficzna, estetyka, kompozycja i styl szaty graficznej.
 W jury pani Tatiana Nowakowska-Szota http://kompasedukacyjny.pl
4. Termin oraz sposób składania prac:
 Uczestnicy konkursu wysyłają prace do 9 listopada 2018 roku na adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Staffa 10, 81-597 Gdynia.
Z dopiskiem konkurs „Pocztówka z Polski”
Pytania prosimy kierować na adres galez@wp.pl
 Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą imiona i nazwiska
autorów, klasę, nazwę, tel., e-mail szkoły, imię i nazwisko nauczycielaopiekuna.
 Nagrodą dla uczniów i opiekuna będzie wizyta w Muzeum Emigracji w Gdyni,
wystawa wybranych prac podczas finału oraz nagroda rzeczowa.
 Wyniki zostaną wysłane mailem najpóźniej 10 listopada 2018 roku.
Uroczysty finał i wystawa pocztówek
19 listopada 2018 r. godz. 11.00 w Muzeum Emigracji w Gdyni
Organizatorzy: Agnieszka Gałęziewska, Izabela Bogacz, Małgorzata Schmidt
Nauczycielki ZSP nr 2 w Gdyni

