III Powiatowy Konkurs Poetycki

organizowany przez
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Anny Jenke w Jarosławiu

Przyjaźń niech będzie przez nas
realizowana na co dzień.
Anna Jenke

Cel konkursu
Służebnica Boża Anna Jenke swoim życiem dowiodła, że przyjaźń tworzy
się poprzez codzienne gesty dobroci.
Kierując

zaproszenie

do

udziału

w

konkursie,

oczekujemy

od uczestników refleksji o wartości i znaczeniu przyjaźni w życiu każdego
człowieka.
Konkurs jest też okazją do spotkania młodych, wrażliwych ludzi, którzy
czują mocniej i potrafią ująć własne uczucia w poetycką formę.
Uczestnicy
Do udziału w konkursie poetyckim zapraszamy uczniów klas siódmych
i ósmych szkół podstawowych z powiatu jarosławskiego i powiatu
przeworskiego.
Zasady uczestnictwa
1. Każdy uczestnik może nadesłać jeden wiersz.
2. Utwór musi być samodzielną i oryginalną pracą uczestnika konkursu.
3. Można zgłaszać utwór, który nie był nagrodzony w innych konkursach.
Kryteria oceny prac
1. Nawiązanie do życia i działalności Służebnicy Bożej Anny Jenke.
2. Zgodność z tematem konkursu.
3. Dobór środków artystycznego wyrazu.
4. Wartości literackie.
Oceny prac dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą
przedstawiciele organizatora oraz osoby zaproszone.
Jury przyzna autorom najlepszych utworów cenne nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Terminarz konkursu
1. Nadsyłanie prac do 19 listopada 2021r.
2. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie
www.katolik-jaroslaw.pl do 26 listopada 2021r.

3. Uroczyste wręczenie nagród 03 grudnia 2021r.
Informacje techniczne
1. Praca

konkursowa

powinna

być

zapisana

w

formacie

PDF

(czcionka Times New Roman rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5)
i podpisana godłem słownym.
2. Pracę konkursową prosimy przesłać wyłącznie w postaci elektronicznej
do 19 listopada 2021 roku na adres: konkurs.poetycki@onet.pl
3. Plik z pracą konkursową prosimy zatytułować tym samym godłem
słownym, którym uczestnik podpisał pracę konkursową.
4. Do wiadomości e-mail z pracą konkursową należy dołączyć dodatkowo
plik zatytułowany „[Godło] – rozwiązanie godła” (skan karty zgłoszenia
i oświadczenia podpisanego przez rodziców / opiekunów prawnych).
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie utworu do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem,
że jest to utwór własny, który nie był publikowany i nagradzany
w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego
konkursu.
2. Tekst dostarczony na konkurs przechodzi na własność Organizatora
z zachowaniem praw autorskich.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnych publikacji prac
związanych z konkursem.
4. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
regulaminu przez prawnych opiekunów autora pracy.

Organizator
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Anny Jenke w Jarosławiu
kontakt telefoniczny: 733 233 133

Załącznik
Karta zgłoszenia
(proszę wypełnić kartę drukowanymi literami)

Dane uczestnika konkursu
Imię i nazwisko uczestnika
Tytuł wiersza
Klasa
Imię i nazwisko nauczyciela
Telefon kontaktowy nauczyciela
Dane teleadresowe szkoły
Pełna nazwa szkoły
Adres szkoły

Numer telefonu

Wyrażam

zgodę

na

udział

mojego

dziecka

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

w III Powiatowym Konkursie Poetyckim organizowanym przez Publiczne Katolickie
Liceum Ogólnokształcące im. Anny Jenke w Jarosławiu. Oświadczam, że wyrażam
zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego
Konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
dany (Dz. Urz. UE L 119,s.1), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018r. (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1000).

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

data

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

czytelny podpis rodzica/

opiekuna prawnego uczestnika

