REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO
W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM PRZY AMBASADZIE RP W PEKINIE W RAMACH
PROGRAMU DOTACYJNEGO MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ „NIEPODLEGŁA”

POD HONOROWYM PATRONATEM MAŁŻONKI AMBASADORA RP W PEKINIE, PANI IZABELLI
ZAJĄCZKOWSKIEJ

z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
SPK w Pekinie organizuje konkurs literacko-plastyczny pt.

Niepodległość oczami współczesnego dziecka
I. CELE KONKURSU
1. Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia.
2. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości w roku 2018.
3. Wspólne przeżywanie i okazywanie radości z życia w niepodległym Państwie.
4. Wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej wśród Polonii w Chinach.
5. Propagowanie treści historycznych i patriotycznych przez edukację literacką i plastyczną dzieci.
6. Popularyzowanie i wspieranie literackich, plastycznych oraz graficznych talentów uczniów.
7. Prezentacja wytworów pracy uczniów i stymulowanie kreatywnego i twórczego myślenia.
II. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu literacko-plastycznego z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości jest
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Pekinie
Konkurs jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej (edukacja wczesnoszkolna i klasy wyższe) oraz dzieci
polonijnych w Pekinie.
III. ZAKRES I TEMATYKA KONKURSU
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Do konkursu można przystąpić w dwóch kategoriach literackiej i/lub plastycznej.
Preferowana forma pracy plastycznej to plakat w formacie A4 zatytułowany „Ja wobec niepodległej
Ojczyzny”; „Droga do niepodległości w moich oczach”.
Forma literacka w postaci kartki z pamiętnika lub listu do niepodległej ojczyzny. W kategorii klas I-III
tekst powinien obejmować maksymalnie 100 słów. W kategorii klas IV-VIII tekst nie powinien
przekraczać 250 słów.
Uczestnik może zgłosić dwie prace do konkursu – jedną literacką i jedną plastyczną.
Prace muszą zawierać:
a) imię i nazwisko
b) kategorię wiekową
c) tytuł
d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1)
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III) oraz
klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
1. Ogłoszenie konkursu 1 września 2018 r. na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego w SPK w
Pekinie
2. Prace należy złożyć w sekretariacie/pokoju nauczycielskim Szkolnego Punktu Konsultacyjnego do
soboty 13 października 2018 r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu – 20 października 2018 r. w składzie jury zasiądą wybrane osoby oraz
przedstawiciele Rady Rodziców
4. Jury konkursu sporządzi protokół, w którym wyłoni laureatów.

5.
6.
7.
8.

Uroczyste podsumowanie konkursu, prezentacja prac, wręczenie nagród odbędzie się 27 października
2018 roku w Domu Społecznym Ambasady.
Wszystkie prace zostaną opublikowane wraz z komentarzem w formie albumów.
Jubileuszowe albumy z pracami uczniów zostaną wręczone gościom podczas uroczystego przyjęcia w
Ambasadzie RP w Pekinie w listopadzie 2018 r.
Oryginały prac będą prezentowane w formie wernisażu na terenie Ambasady.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie SPK oraz dzieci polonijne mieszkające na terenie
pekińskiego okręgu konsularnego.
2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę (załącznik 1) na przetwarzanie danych osobowych i publikację
wizerunku oraz swojej pracy. W przypadku uczniów niepełnoletnich należy załączyć pisemną zgodę
rodziców.
VI. KRYTERIA OCENY PRAC PLASTYCZNYCH I FORM LITERACKICH:
1. Oryginalność ujęcia i jasność przekazu
2. Kompozycja i technika pracy
3. Estetyka pracy
4. Poprawność merytoryczna tekstów.
VII. NAGRODY
1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.
2. Prace zostaną opublikowane w formie albumów.

