OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNO - LITERACKI

„Korowód Świętych”
Konkurs uzyskał honorowy patronat:
Metropolity krakowskiego abp. prof. Marka Jędraszewskiego,
Wydziału Katechetycznego w Krakowie,
Minister Edukacji Narodowej
Małopolskiego Kurator Oświaty

REGULAMIN
I Organizator:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr148 im. Polskich Noblistów
w Krakowie, ul. Żabia 20.
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu:
Katarzyna Niedziewicz-Sarba, Wioletta Oświecińska-Szwej
pod kierunkiem Dyrektor Jolanty Piekarskiej.

II
•
•
•
•
•
•
•

Cele konkursu:
rozbudzanie zainteresowań życiem i działalnością Świętych oraz historią
kształtowanie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania fotografią oraz
formami literackimi (dziennikarskimi)
uwrażliwianie i zachęcanie do dokumentowania ponadczasowych wartości
kultywowanych w życiu i społeczności szkolnej
promowanie patriotycznego modelu wychowania młodzieży
konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń młodych artystów
rozwijanie umiejętności dostrzegania powiązań pomiędzy przeszłością
a współczesnością
kształtowanie wśród młodzieży i dzieci wrażliwości na słowo pisane.

III Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.

2. Tematyka prac dotyczy sylwetki wybranego Świętego, wpływu jego dokonań
na problemy współczesnego świata; może być literacką refleksją nad dążeniem
do doskonałości, poszukiwaniem wzorców do naśladowania.
Konkurs polega na wykonaniu dokumentacji fotograficznej, plastycznej,
literackiej z przebiegu „Korowodu Świętych”, "Balu Świętych", we własnej
szkole.
Praca powinna zawierać:
• klasy 1-3 szkoły podstawowej: prace plastyczną wykonaną samodzielnie
przez ucznia, techniką dowolną w formacie A3
• klasy 4-7 oraz gimnazjum: 1-5 zdjęć o formacie min. 10x15 oraz pracę
pisemną (np. list, sprawozdanie, wywiad, artykuł, reportaż, opowiadanie,
wiersz). Ocenie podlega fotografia wraz z tekstem.
3. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
I etap szkolny wyłaniający trzy najlepsze na poziomie klas szkoły podstawowej
1-3 oraz 4-7, gimnazjum II-III (protokół - załącznik nr 2)
II etap ogólnopolski wyłaniający trzy najlepsze prace na poziomie klas szkoły
podstawowej 1-3 oraz 4-7, gimnazjum II-III
4. Każda praca powinna być opisana zgodnie z metryczką dołączoną do
regulaminu konkursu. (załącznik nr 1)
5. Do prac ze szkoły ma być dołączony protokół zgodnie z załącznikiem nr 2
regulaminu.
IV Kontakt:
wszwej.sp148@gmail.com, szwejw@gmail.com ; tel.880662770, 12 658-84-22
V Termin i miejsce nadsyłania prac:
Termin upływa 18.12.2018r., prace dostarczone po tym terminie nie wezmą
udziału w konkursie (decyduje data dostarczenia prac do organizatora
konkursu).
Prace należy przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr148 Polskich
Noblistów, ul. Żabia 20, 30-809 Kraków z dopiskiem: KONKURS
FOTOGRAFICZNO – LITERACKI „Korowód Świętych”.
Do pracy ma być dołączona metryczka - zał. nr 1 regulaminu
(w przeźroczystej koszulce), oraz protokół z etapu szkolnego –
załącznik nr 2.

VI Nagrody:
Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatorów.
Jury wybierze trzy najciekawsze prace na poziomie klas 1-3, 4-7
i gimnazjum.
Organizatorzy przewidują wyróżnienia za szczególne wrażenia
artystyczne.
3. Autorzy nagrodzonych prac za pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymają
statuetki od Metropolity Krakowskiego oraz nagrody rzeczowe.
1.
2.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14.02.2019 r. na stronie internetowej:
www.sp148.org w zakładce konkursy.
IX

Uwagi dodatkowe:

1. Prace niezgodne z regulaminem oraz zniszczone w wyniku transportu nie
będą oceniane przez jury.
2. Prace nieodebrane do 29.02.2019 r., przechodzą na rzecz organizatorów.

Załącznik nr 1

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ
Kategoria wiekowa pracy:

Województwo:

Imię i nazwisko autora pracy:

Nazwa Szkoły:
Adres:

Praca przedstawia świętego/ świętych

Telefon:
e-mail:
Klasa:
Wiek ucznia / uczniów

Imię i nazwisko opiekuna naukowego:

Telefon kontaktowy:
e-mail:

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest własnej twórczości i nie narusza praw autorskich
oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została zgłoszona do innego konkursu o podobnej
tematyce.
Oświadczam, że osoby sfotografowane (ich prawni opiekunowie) wyraziły zgodę na umieszczanie ich
wizerunku.
Wyrażam zgodę na umieszczanie danych osobowych ..........................................................................................
w bazie danych Organizatora Konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu
oraz dalszego wykorzystania prac. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach
określonych wyżej.
RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów mojej pracy do celów naukowych i edukacyjnych oraz
jej publikacji ( nieodpłatnie) we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.

Data....................................
......................................................................................................................................................
Podpis rodziców / prawnych opiekunów ucznia

załącznik nr2

Protokół z etapu szkolnego konkursu

Nazwa szkoły
Osoba odpowiedzialna za
przeprowadzenie Korowodu
Świętych
Osoba odpowiedzialna za
przeprowadzenie etapu
szkolnego konkurs
W etapie I konkursu wzięło udział uczniów:
Z klas 1-3
Z klas 4-7
gimnazjum
Wyłoniło zwycięzców:
Jury w
składzie:
klasy 1-3 SP
4-7 SP
Im
IIm
IIIm

Gimnazjum

Podpis Jury:

