REGULAMIN KONKURS U POŚWIĘCONEGO TEMATYCE ZBRODNI KATYŃS KIEJ .
1. Celem konkursu jest zachęcenie d zieci i młod zieży szkolnej do zapo znania się z h istorią Drugiej Wojny
Światowej , wyrażen ie w sposób kreatywny - poprzez formę literacką - swoich przemyśleń na ten temat. Celem
konkursu jest również kształtowan ie uczuć patriotycznych i odkry wanie młodych talentów wśród młodzieży .
2. Każda szkoła mo że zg łosić nieokreśloną ilość prac.
3. Termin składania zgłoszeń upływa 30.03. 2015 roku. Zg łoszenia, które zostaną przysłane po terminie n ie
zostaną uwzględnione.
4. Zg łoszenie musi być opisane imieniem i nazwiskiem uczn ia, podany powinien być wiek autora pracy i
określona kategoria wiekowa; zg łoszenie musi zawierać nazwę szko ły wraz z adresem do koresp ondencji i pracę
konkursową opatrzoną tytułem.

Grupa wiekowa:
Uczniowie g imnazjó w Województwa Podkarpackiego.

Tematyka zadań obejmuje prace poetyckie i publicystyczne dotąd jeszcze nie
publikowane. Do konkursu poetyckiego można zgło sić jeden wiersz jednego autora, który
tematycznie będzie związany z wydarzeniami zbrodni katyńskiej. Do konkursu
publicystycznego można zgłosić jeden artykuł, jednego lub kilku autorów (nie więcej niż 3),
poświęcony jednemu bohaterowi z listy katyńskiej.
5. Temat pracy:

Każda praca musi być opisana i mieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły .

6. Prace konkursowe prosimy wysył ać pod adres:

Gimnazjum w Birczy, Ojca Św. Jana Pawła II 10, 37-740 Bircza.

7. Finał: prace i prezentacje oceni Jury powołane przez organ izatora konkursu .
Finaliści, których prace zostaną ocenione najwyżej, zobowiązani są do wzięcia ud ziału w uroczystości, która
odbędzie się w kwietniu 2015 roku . O szczegółach związanych z uroczystym finałem konkursu
poinformujemy w termin ie późn iejszy m.
8. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwo łalne.

9. Nagrody: wszyscy uczestnicy, którzy zgłoszą prace konkursowe otrzy mają dyplom. Laureaci wyłonieni
spośród ogółu uczestników otrzy mają nagrody i wyró żnienia.
10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Wzięcie udziału w konkursie o znacza akceptację powy ższego
regulaminu oraz zgodę na ro zpowszechnianie prac przez Organizatora konkursu.
11. Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konkursu: 166725526.

