Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego że własna.
Seneka Młodszy

Fundacja NOViST i LTS „Novi” Narama
z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę
i w ramach uroczystości III Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w Naramie
objętych Patronatem Narodowym
Prezydenta Rzeczpospolitej Polski – Andrzeja Dudy
zapraszają do udziału
w
Międzyszkolnym KonkursieLiterackim i Plastycznym
„Ojczyzna to kraina, która się w sercu zaczyna”
Patronat honorowy nad konkursem:
Senator Rzeczpospolitej Polskiej – Marek Pęk
Starosta Powiatu Krakowskiego – Wojciech Pałka
Opieka merytoryczna konkursu:
Prof. Kinga Łapot-Dzierwa
Dr Przemysław Wywiał

ZAPROSZENIE:
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych do udziału
w Konkursie Literackimi i Plastycznym Ojczyzna to kraina, która się w sercu zaczyna,
którego celem jest rozwijanie poczucia dumy narodowej wypływającej z bogactwa polskiej
kultury, tradycji, historii, zabytków oraz piękna ojczystej przyrody. W ten sposób chcieliśmy
nie tylko dać wyraz naszej miłości do Ojczyzny, ale także oddać hołd wszystkim Polakom
poległym w walce o jej wolność.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prac literackich bądź plastycznych
tematycznie związanych z naszą Ojczyzną. Ukazanie własnej interpretacji, czym jest
Ojczyzna, czym jest współczesny patriotyzm. Ukazanie szerszej grupie odbiorców jak
wygląda patriotyzm młodego pokolenia.

Cele konkursu:
 pogłębianie wiedzy o ważnych wydarzeniach z historii Polski,
 pogłębianie wiedzy o bohaterach narodowych,
 pogłębianie uczuć patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej i lokalnej,
 rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych i literackich wśród dzieci,
 doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę.

Regulamin konkursu plastycznego:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-III.
2. Praca płaska,technika pracy dowolna, max format pracy - A3.
3. Praca powinna być wykonana samodzielnie (uczestnik konkursu przekazując swoją
prace oświadcza, że nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób
trzecich).

4. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:
 tytuł pracy,
 imię i nazwisko autora, klasa,
 imię i nazwisko opiekuna,
 nazwa, adres, kontakt telefoniczny, faks oraz adres mailowy placówki.
5. Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
organizatora swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie
internetowej organizatora, wykorzystanie prac do zorganizowania wystawy
pokonkursowej, wykorzystanie w materiałach promujących).

Regulamin konkursu literackiego:
1.Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VII oraz II i III klas
gimnazjalnych.
2. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
- grupa I – uczniowie klas IV-VI,
- grupa II – uczniowie klas VII, II i III gimnazjalnych.
3. Uczestników obowiązuje dowolna forma wypowiedzi, max 3 strony maszynopisu A4.
4. Praca powinna być wykonana samodzielnie (uczestnik przekazując swoją prace oświadcza,
że nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich).
5.Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:
 tytuł pracy,
 imię i nazwisko autora, klasa,
 imię i nazwisko opiekuna,
 nazwa, adres, kontakt telefoniczny, faks oraz adres mailowy placówki.
6. Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora
swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej
organizatora, wykorzystanie prac w materiałach promujących).
Termin nadsyłania prac: do dnia 28 lutego 2018 roku na adres:
Prof. Kinga Łapot-Dzierwa, IPPiS
Uniwersytet Pedagogiczny
ul. Ingardena 4, p.314
30-060 Kraków
z dopiskiem KONKURS
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 506-126-228.
Uroczysty finał konkursu wraz z rozdaniem nagród laureatom odbędzie się 4 marca 2018 roku
podczas obchodów III Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Naramie. O szczegółach
uroczystościosoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie.
Osoba odpowiedzialna za przebieg konkursu – prezes Fundacji NOViST: Katarzyna Nogieć.
PARTNERZY:

