Szkolny konkurs ,, Zwierzęta czują"
Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
W dzisiejszych czasach często o tym zapominamy.. Ludzka bezduszność powoduje,
że schroniska dla zwierząt są przepełnione.Tak być nie musi, jeśli na ich drodze staną
ludzie wrażliwi, gotowi do niesienia pomocy.

Regulamin
Cele konkursu:
-Uświadomienie, że zwierzę nie jest rzeczą i należy mu się szacunek.
– Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt.
– Kształtowanie odpowiedzialnych postaw wobec zwierząt.

Uczestnicy
Grupa I – Uczniowie klas I- III
Grupa II- uczniowie klas IV- VIII
Prace konkursowe fotograficzne należy przekazać do 17.09.2018r. do sali nr.45.
Prace literackie proszę przekazać 18.09.2018r. do sali nr.45.
Po tym terminie pozostałe prace nie będą oceniane.
Uczestnik wyraża zgodę na prezentację swojej pracy podczas gali finałowej, na
wystawie pokonkursowej oraz na jej publikację na stronie internetowej naszej szkoły.

Zasady konkursu
Konkurs dla I grupy klasy I-III odbywa się w jednej kategorii : fotograficznej.
Konkurs dla II grupy klasy IV-VIII w kategoriach: fotograficznej lub
literackiej.

Konkurs fotograficzny:
– Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne,
dotyczące tematu konkursu „Zwierzęta Czują”.
– Fotografie konkursowe mogą być wykonane zarówno w poziomie jak i w
pionie, kolorowe lub czarno-białe .
– Prace powinny być dostarczone w formie tradycyjnej, wywołane na papierze

fotograficznym w formacie 20x30.

– Każda fotografia powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora i klasą.
– Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej.

– Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, a zwycięzcom zostaną
przyznane nagrody.
– Przyznanie nagród odbędzie się 04.10.2018r. z okazji Światowego Dnia
Zwierząt.
– Zdjęcia złożone w konkursie nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania
fotografie przechodzą na własność organizatorów.
– Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w
konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym
formacie, rozdzielczości oraz fotografii, które w inny sposób naruszają
niniejszy regulamin.

Konkurs literacki:
– Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie opowiadania
związanego z tematem konkursu „Zwierzęta Czują”.
– Opowiadanie powinno mieć od 2 do 5 stron A4 (czcionka Times New Roman
12, odstępy między wierszami 1,5).
– Każda praca powinna zawierać tytuł, imię i nazwisko autora oraz klasę.
– Prace nie mogły być wcześniej publikowane.
– Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
– Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, a zwycięzcom zostaną
przyznane nagrody.
– Prace złożone w konkursie nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania przechodzą
na własność organizatorów.
– Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

Nagrody
· Powołane przez organizatora jury przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe w każdej
kategorii konkursowej.
· Decyzja jury jest niepodważalna.
· Laureaci konkursu fotograficznego i literackiego zostaną powiadomieni o
wygranej najpóźniej do 4 października 2018 r.

Postanowienia końcowe
· Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz na stronie
FB -Anioły ze Szkoły Podstawowej w Karlinie jak również na tablicy na
korytarzu.
· Organizator konkursu Renata Lempa

