REGULAMIN
II POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO
„O LAUR ADAMA GORCZYŃSKIEGO”
Organizator:
Stowarzyszenie „Malownicza Gmina” w Brzeźnicy
Partnerzy:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy - Gimnazjum im. Adama Gorczyńskiego w Brzeźnicy
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy – Spichlerz Książki w Brzeźnicy
Cele konkursu:
1.
Popularyzacja i podnoszenie poziomu wiedzy o życiu i twórczości Adama Gorczyńskiego –
patrona gimnazjum w Brzeźnicy.
2.
Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań kulturą literacką: poezją i prozą.
3.
Wyzwalanie w uczestnikach konkursu twórczej aktywności kulturalnej w dziedzinie
literatury i sztuki.
4.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni uczestników konkursu.
5.
Rozwijanie uzdolnień oraz podnoszenie poziomu wiedzy uczestników konkursu.
6.
Kształtowanie właściwej postawy wobec kultury: poezji, prozy i malarstwa.
7.
Promowanie uczniów uzdolnionych i kreatywnych.
8.
Zachęcenie do podejmowania własnych prób twórczości literackiej i plastycznej
inspirowanych utworami własnymi i Adama Gorczyńskiego.
9.
Integracja środowiska lokalnego i stworzenie kulturalnej oferty spędzania czasu wolnego.
Adresat konkursu: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
Tematyka konkursu:
1. Konkurs literacki.
A. Konkurs na tekst wierszowany - „Gorczyński na wesoło”.
Zadanie: stworzenie krótkiej formy wierszowanej o żartobliwym charakterze – np. fraszki, bajki inspirowanej biografią lub twórczością Adama Gorczyńskiego.
Jury, oceniając prace, weźmie pod uwagę:
 sposób ujęcia tematu,
 humor,
 wartość artystyczną,
 nawiązanie do biografii i/lub twórczości A. Gorczyńskiego,
 poprawność językową.
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B. Konkurs na tekst prozatorski.
Zadanie: zredagowanie formy prozatorskiej inspirowanej dowolnym utworem A. Gorczyńskiego.
Swoje przemyślenia uczestnik konkursu może wyrazić w jednej z podanych niżej form:
 szkoła podstawowa - dziennik, pamiętnik, opowiadanie;
 gimnazjum – opowiadanie, rozprawka.
Długość pracy nie może przekroczyć 3 stron A4, czcionka - 12 Times New Roman, odstęp – 1,5.
Jury, oceniając prace, weźmie pod uwagę:
 oryginalność tekstu,
 walory artystyczne,
 umiejętność posługiwania się wybraną formą wypowiedzi,
 poprawność językową.
Dopuszcza się dokonywanie korekty prac literackich przez opiekunów naukowych.
2. Konkurs plastyczny - „Gorczyński w obrazie”.
Zadanie: wykonanie pracy plastycznej związanej tematycznie z biografią/twórczością Adama
Gorczyńskiego lub utworem własnego autorstwa o tematyce związanej z życiem i twórczością
romantyka z Brzeźnicy.
Jury, oceniając prace, weźmie pod uwagę:
 oryginalność plastycznej prezentacji tematu,
 czytelne nawiązanie do własnego utworu lub utworu/biografii artysty,
 technikę wykonania pracy,
 ogólne wrażenie estetyczne.
Technika pracy: dowolna.
Format: A4 lub A3.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uczestnik może wziąć udział w każdym z konkursów.
Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.
Prace zbiorowe nie będą oceniane.
Praca powinna być opatrzona godłem (pseudonimem – nie rysunkiem) autora.
Do tekstów literackich i prac plastycznych należy dołączyć zaklejoną kopertę (opatrzoną tym
samym godłem co praca) zawierającą metryczkę pracy (załącznik nr 1)
Prace anonimowe nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
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7.

8.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Prace konkursowe i oświadczenia należy nadesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do 21
października 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) w sekretariacie ZSP w Brzeźnicy,
ul. A. Gorczyńskiego 1, 34-114 Brzeźnica lub w Gminnej Bibliotece Publicznej – Spichlerz
Książki w Brzeźnicy, ul. Rynek 1, 34-114 Brzeźnica z dopiskiem na kopercie II
POWIATOWY KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY "O LAUR ADAMA
GORCZYŃSKIEGO”.
Oceny prac dokona jury, w którego skład wejdą: poloniści, plastycy, bibliotekarze, historycy
literatury oraz lokalni artyści zaproszeni do współpracy.
9. W każdej z podkategorii tematycznej konkursu zostaną przyznane miejsca: pierwsze, drugie
i trzecie, łącznie 12 nagrodzonych laureatów.
Konkurs na tekst wierszowany – jedna kategoria wiekowa obejmująca uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów.
Konkurs na tekst prozatorski– dwie kategorie wiekowe, pierwsza dla uczniów klas I-IV
szkół podstawowych i druga dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych oraz II i III
gimnazjów).
Konkurs plastyczny „Gorczyński w obrazie” - jedna kategoria wiekowa obejmująca
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo cytowania,
powielania i publikowania prac konkursowych (z podaniem imienia i nazwiska autora, bez
wypłacania honorariów autorskich) w celach promocyjnych w prasie, na stronach internetowych
Organizatora i Partnerów oraz innych publikacjach.
W przypadku stwierdzenia plagiatu jury unieważnia przyznaną nagrodę i przekazuje sprawę
odpowiedniemu dyrektorowi szkoły w celu zastosowania środków wychowawczych.
Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na zmianę
warunków uczestnictwa w konkursie.
Organizator konkursu nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników konkursu oraz ich opiekunów
w związku z finałem konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w październiku 2017 r. Nagrodzeni uczniowie zostaną
powiadomieni drogą mailową bądź telefoniczną o terminie uroczystości wręczenia nagród.
Informacja zostanie także podana na stronach internetowych ZSP w Brzeźnicy i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy.
W przypadku, gdyby nagrodzeni nie mogli pojawić się na uroczystości wręczenia nagród,
zostaną one przesłane pocztą.
W przypadku dodatkowych pytań związanych z konkursem proszę pisać na e-maila:
bibliotekawbrzeznicy@o2.pl lub dzwonić: tel. 33 87 92 472.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU…
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