IV Regionalny konkurs biblioteczny
„Wielki powrót Ondraszka czyli nowe, przedziwne historie
o beskidzkim zbójniku w XXI wieku”
Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół regionu cieszyńskiego i Jastrzębia-Zdroju.
Kategorie uczestników: szkoły podstawowe, gimnazja.
Przedmiotem konkursu jest:
Napisanie w dowolnej formie literackiej opowiadania, legendy, historii, nowelki (lub
wykonanie pracy plastycznej) inspirowanej przygodami beskidzkiego zbójnika Ondraszka,
których akcja rozgrywa się współcześnie.
a) szkoły podstawowe klasy 1-3 w formie ilustracji
b) szkoły podstawowe klasy 4-7 oraz gimnazja w formie odręcznie pisanego
opowiadania, historii, legendy, nowelki.
Cele konkursu:
Podniesienie świadomości wiedzy o kulturze Śląska Cieszyńskiego oraz jego piśmienniczym
dziedzictwie.
Zachęcanie do stosowania, wzbogacania zasobu słownictwa oraz znajomości mowy
regionalnej.
Motywowanie dzieci i młodzieży do odkrywania talentów poprzez prezentowanie własnej
twórczości literackiej i plastycznej.
Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową
utworu.
Rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży.
Promowanie bibliotek szkolnych i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Warunki:


Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu (maksymalnie 2 strony A4)



Oceniany będzie twórczy charakter utworu, poprawność stylistyczna i językowa,
wykorzystanie słownictwa i wyrażeń gwarowych oraz poziom literacki lub plastyczny
pracy.



Zarówno prace pisemne, jak i prace plastyczne muszą być wykonane samodzielnie.



Prace plastyczne nie mogą być kopiowanymi ilustracjami z innych źródeł.



Z jednej szkoły można przesłać najwyżej 4 prace.



Do każdej wytypowanej do konkursu pracy należy dołączyć kartę informacyjną
zawierającą: nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu, imię i nazwisko ucznia
przygotowującego pracę oraz imię i nazwisko opiekuna (bibliotekarza, polonisty,
pracownika świetlicy szkolnej lub innego nauczyciela zainteresowanego udziałem
w konkursie) wraz z adresem e-mail, a także zgodę na przetwarzanie danych
osobowych i wizerunku (schemat karty informacyjnej i zgody do wykorzystania
zamieszczono na końcu regulaminu).



O zakwalifikowaniu uczniów do finału konkursu opiekunowie zostaną powiadomieni
pocztą e-mail, zaś wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronach internetowych
Organizatorów.



Nadesłane prace oceni niezależne jury powołane przez Organizatorów. Werdykt jury
jest ostateczny.

 Laureaci zostaną nagrodzeni oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy. Dla opiekunów
zostaną przygotowane przez Organizatorów potwierdzenia poświadczające
merytoryczną opiekę nad uczniami i przebiegiem szkolnego etapu konkursu.

Termin przyjmowania prac:

Od 19 do 31 marca 2018 r.
Prace należy przekazać do Ośrodka Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje”
w Cieszynie przy ul. Świeżego 8 w godz. 9.00-16.00
Uczestnicy z Jastrzębia-Zdroju mogą przekazać prace do Biblioteki lub Sekretariatu Zespołu
Szkół nr 9 im. dr. M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 11 Listopada 4 w godz. 8.0015.00.
Finał konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu - rozdanie nagród i prezentacja prac odbędzie się w Ośrodku
Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie w dniu 8 maja 2018 r. o godz. 16.00.
Po finale konkursu będzie zorganizowana wystawa prac w Bibliotece Pedagogicznej
w Cieszynie przy ul. Stalmacha 14.

Prace po zakończeniu wystaw przechodzą na własność autorów i będą do odbioru w okresie
1.10 do 31.10.2018 r. w siedzibie ODZ ul. ks. Świeżego 8. Po terminie przechodzą na
własność Organizatorów.
Organizatorzy:
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” w Cieszynie – mgr Emilia
Gibiec;
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej. Filia w Cieszynie – dr Jadwiga
Picha;
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju – mgr Ewa Mrowiec.
Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowie współorganizator – Jadwiga Picha – e-mail:
jadwiga.picha@gmail.com, Ewa Mrowiec – e-mail: emmrowiec@wp.pl
Schemat karty informacyjnej:
Imię i nazwisko ucznia przygotowującego
pracę oraz klasa
Nazwa i adres szkoły, numer telefonu
Imię i nazwisko opiekuna, adres e-mail

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku mojego
dziecka/podopiecznego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej,
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” w Cieszynie oraz Zespół Szkół
nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju w celach organizacyjnych, ogłoszenia
wyników konkursu oraz opublikowania zdjęć z finału konkursu zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922
z późn. zm.).
Imię i nazwisko dziecka

Czytelny podpis rodzica/opiekuna

Data

