VII EDYCJA BYTOMSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z ODZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI

WIELCY POLACY SKARBEM NARODU

Irena Sendlerowa - Matka Dzieci Holocaustu

"Każde uratowane przy moim udziale dziecko żydowskie
jest usprawiedliwieniem mojego istnienia na ziemi-nie tytułem do chwały"
Irena Sendlerowa

Organizator:
M³odzie¿owy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu, ul. Ks. J. Popiełuszki 9, 41-906 Bytom
Cele konkursu:
- upamiętnienie Roku Ireny Sendlerowej,
- rozpowszechnienie wiedzy o życiu i bohaterskiej postawie Pani Ireny Sendlerowej,
- poszukiwanie autorytetów, wzorców moralnych w naszej historii,
- rozwijanie tolerancji, empatii wobec prześladowanych i wykluczonych społecznie,
- wyzwalanie twórczej aktywności uczniów.
Termin: 25.04.2018 r.
Uczniowie bior¹cy udzia³ w konkursie przygotowuj¹ prace w jednej lub w dwóch kategoriach:
■ PLASTYCZNA
plakat - technika prac dowolna, format: A2 i A3. Plakat ma być graficznym przedstawieniem tematu, przemawiać
do odbiorcy poprzez obraz, którego uzupełnieniem powinno być hasło (jasne w odbiorze, zwięzłe i zapadające
w pamięć)
▪ klasy IV-VI szkoła podstawowa (do wyboru)
Niezwykła jabłonka przy ulicy Lekarskiej 9.
Portret Ireny Sendlerowej wspomnieniem wdzięcznym malowany.
▪ klasy VII, gimnazjum (do wyboru)
Irena Sendlerowa - Matka Dzieci Holocaustu.
Irena Sendlerowa - symbol przyjacielskich stosunków łączących społeczność polską ze społecznością żydowską.
■ LITERACKA
▪ klasy IV- VI szkoła podstawowa (do wyboru)
Żyć, aby pomagać - moja poetycka opowieść o kobiecie, która działała z potrzeby serca. (wiersz)
List uratowanego dziecka Holocaustu do Ireny Sendlerowej. (list)
▪ klasy VII, gimnazjum (do wyboru)
Czy s³owa Ireny Sendlerowej: „¯eby œwiat by³ lepszy, konieczna jest mi³oœæ do ka¿dego cz³owieka.
I tolerancja, bez wzglêdu na rasê, religiê i narodowoœæ” s¹ nadal aktualne? ( forma dowolna)
„Kto ratuje jedno życie - ratuje cały świat” (Talmud). Udowodnij w formie rozprawki słuszność podanej
tezy. Odwołaj się do działalności Ireny Sendlerowej i dwóch innych wybranych przez siebie postaci
historycznych, których społeczna praca wiąże się z ratowaniem ludzkiego życia. ( rozprawka)
W poetyckim hołdzie Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. (wiersz)

Zasady uczestnictwa:
1.Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi.

2.Każdy uczestnik ma prawo nadesłać nie więcej niż trzy prace konkursowe.
3.Nadsyłane prace plastyczne i literackie powinny powstać z inspiracji działalnością Ireny Sendlerowej,
będącej symbolem przyjacielskich stosunków łączących społeczność polską ze społecznością żydowską.
4.Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi.
5.Prace należy nadsyłać do dnia 25.04.2018 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu,
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 9, 41-906 Bytom, z dopiskiem: „Wielcy Polacy Skarbem Narodu”
telefon /fax: 032/2-812-173 sekretariat@mdk2.bytom.pl
6.Do każdej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym godłem zawierającą
wg załączonej karty zgłoszenia: imię i nazwisko autora, klasa, wiek, adres placówki delegującej,
telefon, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego a także wyrażenie zgody autora na umieszczenie
i przetwarzanie danych osobowych w bazie adresowej organizatorów oraz opublikowanie pracy
w mediach, na stronach internetowych organizatora, w jednokrotnej zwartej publikacji pokonkursowej
oraz w materiałach organizatora, fundatorów nagród.
Kryteria oceny prac:
1.Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
▪ klasy IV- VI szkoła podstawowa
▪ klasy VII, gimnazjum
2. O wynikach konkursu decyduje specjalnie powołane jury, w skład, którego wchodzą przedstawiciele
organizatorów, nauczyciele języka polskiego i plastyki.
3. Ocenie podlegać będą: prace literackie - przekaz treści, twórczy charakter utworu, poprawność
stylistyczna i językowa, prace plastyczne - poprawność formy plakatu, oryginalność pomysłu, inwencja
twórcza, stopień trudności zastosowanej techniki, wartość artystyczna.
4. Jury powołane przez organizatora dokona wyboru najlepszych prac i przyzna trzy nagrody w każdej kategorii.
5. Ocena jury jest ostateczna i nieodwołalna.
6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 09.05.2018 r. poprzez
zamieszczenie na stronach
www organizatora konkursu: http://mdk2.bytom.pl/ oraz
http://www.bytom.pl/edukacja/pl informacji
o rozstrzygnięciu konkursu zawierającej tytuły nagrodzonych prac oraz ich
autorów.
7. O terminie rozdania nagród laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie.
8. Wytypowane przez jury prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach, na stronach
internetowych organizatora, w jednokrotnej zwartej publikacji pokonkursowej oraz w materiałach
organizatora, fundatorów nagród i tylko w ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
9 Wszelkich informacji o konkursie udzielają jego koordynatorzy: p. Justyna
Hałgas, Małgorzata Bogacka.
Postanowienia końcowe:
1. Nadsyłając prace na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie przez organizatora
na jego stronie internetowej.
2. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wystawiania prac na wystawie pokonkursowej w Biurze
Promocji Bytomia.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem.
5. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
organizatorzy
Justyna Hałgas
Małgorzata Bogacka

KARTA ZGŁOSZENIOWA
VII EDYCJA BYTOMSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI

WIELCY POLACY SKARBEM NARODU

Irena Sendlerowa - matka Holocaustu

Uwaga! Kart zg³oszeniow¹ prosz wype³ni drukowanymi literami

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA

WIEK/ KLASA AUTORA

KATEGORIA

TYTUŁ PRACY

....................................................................................................................................................................

.............. lat / klasa ................... Błąd! Nie można odnaleźć źródła odsyłacza.
szkoły podstawowej Błąd! Nie można odnaleźć źródła odsyłacza. gimnazjum
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odsyłacza. PLASTYCZNA
można odnaleźć źródła odsyłacza. LITERACKA

Błąd! Nie

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

NAZWA I ADRES SZKOŁY

TELEFON, E-MAIL SZKOŁY

NAUCZYCIEL – OPIEKUN
IMIĘ I NAZWISKO,

OŚWIADCZENIE

Szkoła Podstawowa nr ......... w Bytomiu , ul. .........................................................

Tel. ......................................

e-mail: ......................................................................................

p. ...............................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na:
- przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
- podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem
w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach
i informacjach o konkursie i jego wynikach,
- prezentację mojej pracy na stronach internetowych organizatora, w jednokrotnej zwartej
publikacji pokonkursowej oraz w materiałach organizatora, fundatorów nagród i tylko
w ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu oraz akceptuję
wszystkie warunki określone w tym Regulaminie. Oświadczam, że prezentacja zgłoszona
do konkursu jest mojego autorstwa i nie była nigdzie dotąd publikowana oraz przysługują
mi wyłączne nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy.
..............................................................
podpis autora

........................................................
rodziców/opiekunów

