REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „MOJA MAMA”
I. Cele konkursu
1. Doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy
2. Pielęgnowanie wartości związanych z relacjami rodzinnymi
II. Udział w konkursie
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Parzęczew w trzech
kategoriach wiekowych:
 Kategoria 1 – klasy III i IV
 Kategoria 2 – klasy V i VI
 Kategoria 3 – klasy VII i VIII
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę w dowolnej formie literackiej (wiersz,
opowiadanie, itp.)
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku, nieodpłatne
wykorzystanie pracy konkursowej oraz przetwarzanie przez organizatora danych osobowych.
III. Tematyka prac konkursowych
1. Zakres tematyczny prac określa tytuł konkursu. Kontekst, w jakim pojawia się w utworze matka jest
dowolny.
IV.
Forma prac konkursowych
1. Praca konkursowa powinna być dostarczona do FIT w formie wydruku na papierze formatu A4.
2. Praca powinna zawierać:
a. kategorię (I, II, III)
b. tytuł
c. imię, nazwisko, wiek autora
d. numer telefonu kontaktowego
e. adres szkoły.
V.

Kryteria oceny prac konkursowych
1. Walory literackie
2. Zgodność z tematem konkursu
3. Oryginalność prezentowanych treści

VI.

Ocena prac konkursowych
1. Prace uczniów będą prezentowane na Facebooku Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie z
zaznaczeniem kategorii wiekowej. Przy każdej prezentowanej pracy będzie można oddać głos w
postaci reakcji. Zwycięży praca, która uzyska najwięcej polubień – reakcji.
2. Poza oceną internautów prace zostaną ocenione przez jury pod przewodnictwem Dyrektor Forum
Inicjatyw Twórczych Renaty Nolbrzak.

VII. Terminarz konkursu
1. Prace konkursowe w formie określonej w punkcie IV niniejszego regulaminu należy dostarczyć do
19 maja 2022r. do Forum Inicjatyw Twórczych, ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew.
2. Prace konkursowe zostaną opublikowane na Facebooku 20 maja 2022r.
3. Do 25 maja 2022r. można będzie oceniać prace konkursowe na Facebooku, poprzez pozostawianie
reakcji.
4. 26 maja 2022r. do godziny 15.00 na Facebooku Forum Inicjatyw Twórczych opublikowane zostaną
wyniki konkursu.
VIII. Nagrody
1. Laureaci konkursu (w każdej kategorii wiekowej) za zajęcie I, II i III miejsca oraz zwycięzca
głosowania internetowego otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
2. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymają drobne upominki.

