OGÓLNOPOLSKI KONKURS

„KORCZAK NA WAKACJACH”
…dziecku potrzebna jest jasność szczęścia
i ciepło miłości.... Niech dzieci się śmieją, niech będą wesołe.
z Pamiętnika Janusza Korczaka

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM
IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁĄKIEM
zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie

„KORCZAK NA WAKACJACH”
POD PATRONATEM POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA

Cele konkursu:
Przybliżenie dzieciom i młodzieży wiedzy o życiu, twórczości i wartościach głoszonych przez
Janusza Korczaka. Dostrzeganie pozytywnych zachowań dorosłych względem dzieci zgodnych
z modelem wychowania Janusza Korczaka oraz dobra czynionego przez dzieci. Interpretacja
pojęcia „dobro”. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

REGULAMIN KONKURSU
Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategorii wiekowych:
 Kategoria pierwsza: klasy 1 - 3 szkoły podstawowej
,, Korczak na wakacjach’’
- praca plastyczna (płaska) w formacie A3
- technika prac dowolna
- każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę
 Kategoria druga: klasy 4 - 6 szkoły podstawowej
,, Korczak na wakacjach’’
- praca plastyczna –technika, forma i wielkość prac dowolne/ lub prezentacja multimedialna
(program Microsoft Power Point)
- długość prezentacji – maksymalnie 20 slajdów
- każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę .
 Kategoria trzecia: klasy 1 - 3 gimnazjum
,, Korczak na wakacjach’’
- prezentacja multimedialna lub filmik (program Microsoft Power Point lub Movie Maker)
- czas filmiku – do 5 minut
- długość prezentacji – maksymalnie 25 slajdów
- każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę
Warunki uczestnictwa w Konkursie i ocena nadesłanych prac:
1. Liczba prac z placówki - dowolna.
2. Możliwość przystąpienia do konkursu przez osoby indywidulne (7 - 16 lat).
3. Kryteria oceny: wykorzystanie idei przewodniej zamieszczonej w celach konkursu,
oryginalność, samodzielność wykonania, walory artystyczne, estetyka.
4. Każda praca powinna zawierać metryczkę: na odwrocie imię i nazwisko autora, wiek,
nazwa i dokładny adres placówki, telefon, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela
prowadzącego.
5. Oceny prac dokona komisja konkursowa.
6. Nadesłanych prac nie zwracamy.
7. Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

8. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a opiekunowie
podziękowania. Wszyscy uczestnicy otrzymają podziękowania za udział w konkursie.
9. Nagrody przyznawane będą za miejsca 1 – 3 w każdej kategorii. Zostaną również
przyznane wyróżnienia.
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.
11. Wyniki konkursu będą opublikowane do 31 października 2014 r na stronie
internetowej Zespołu Szkół w Łąkiem: zslakie.pl oraz na stronie Polskiego
Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka: www.pskorczak.org.pl.
12. Termin nadsyłania prac do 24 października 2014 r.
13. Prace należy dostarczyć osobiście lub wysyłać na adres:
Zespól Szkół w Łąkiem
Łąkie 89
77 - 420 Lipka
z dopiskiem „Korczak na wakacjach’’
14. Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu udziela koordynator Renata Sieg e-mail:
ren_65@o2.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy ciekawych pomysłów
oraz radości tworzenia
Organizatorzy

