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Zdjęcia wyróżniających się prac konkursowych
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Kontakt w sprawie konkursu:
tel. 603 700 167 iwona_blank@sp22.pl

Bycie nastolatkiem to nie lada wyzwanie.
Z pewnością dobrze o tym wiesz. Twoja
codzienność to nieustanne zmaganie się
z całym światem: ze szkołą, rodzicami, rodzeństwem…
Każdy dzień przynosi nie tylko sukcesy (warte nagłośnienia!), ale też porażki
(o tych chcesz jak najszybciej zapomnieć!).
Zachęcamy cię do prowadzenia dziennika, na kartach którego opowiesz o życiu,
szkolnych wydarzeniach i tym wszystkim, czym żyje przeciętny/nieprzeciętny*
nastolatek. Możesz pisać o sobie, jeśli jednak to dla ciebie zbyt osobiste –
wymyśl bohatera i to, co mu się przydarzyło...
* właściwe podkreśl:)

Do dzieła! Uruchom wyobraźnię!

Czy wiesz, że …

ZASADY UCZESTNICTWA
Konkurs „Piszę książkę” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
Aby wziąć udział w konkursie należy do 12 lutego 2018 r. przesłać pracę
konkursową wykonaną indywidualnie i samodzielnie. Praca powinna być
oryginalna, wcześniej niepublikowana.
Jury powołane przez organizatorów oceni:
 stronę literacką (oryginalność, pomysłowość, poprawność stylistyczną
i ortograficzną)
 szatę graficzną (pomysłowość i estetykę wykonania oprawy, strony
tytułowej, ilustracji).

Twój dziennik może stać się kolejnym
hitem na miarę Dziennika Cwaniaczka,
Dzienniczka zakręconej nastolatki czy
Sekretnego dziennika Adriana Mole'a?
DZIENNIK to miejsce, w którym
zapisujemy
(najlepiej
codziennie!)
w porządku chronologicznym (data po
dacie), to, co nam się przydarzyło, co
przeżyliśmy. Piszemy w czasie teraźniejszym bądź przeszłym (jeśli wydarzenie
miało miejsce stosunkowo niedawno, np. wczoraj). Dziennik powinien być
osobisty (obok wydarzeń możemy zapisywać swoje przypuszczenia, opinie, np.
o przeczytanych książkach i obejrzanych filmach). W dzienniku notujemy krótko
i zwięźle. Piszemy zawsze w 1 os. liczby pojedynczej, bo to przecież nasze
przeżycia, uczucia... itp. (ewentualnie wykreowanego przez ciebie bohatera :)

Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie
rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i wykorzystanie
wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu. Pracę konkursową wraz
z wypełnioną metryczką (w załączniku) należy przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22
ul. Czwartaków 6, 09 – 403 Płock
z dopiskiem na kopercie: „Piszę książkę”
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Przewidujemy przyznanie nagród
głównych i wyróżnień w dwóch kategoriach wiekowych (kl. III – IV, kl. V – VII).
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Pamiętaj!
DZIENNIK powinien zawierać:
 nagłówek, czyli dokładną datę (może też być godzina)
 zapis tego, co się wydarzyło
 autorskie rysunki (świetnie się sprawdzają, gdy brakuje słów!)

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo
do publikowania nagrodzonych tekstów bez zgody ich autorów. O szczegółach
imprezy podsumowującej konkurs zainteresowanych poinformujemy
telefonicznie.

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na wprowadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka ……………………………………………………………………….……………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko dziecka, nazwa szkoły, klasa/
w bazie danych prowadzonej przez Szkołę Podstawową z Oddziałami
Integracyjnymi nr 22 w Płocku przy ul. Czwartaków 6, zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z późn. zm.). Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
dziecka przez organizatorów Konkursu - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych na cele związane z promocją
działalności organizatora Konkursu. Możliwe formy rozpowszechniania
wizerunku to publikacje, Internet, telewizja. Jednocześnie oświadczam, że
zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wglądu do danych,
poprawiania ich, a także możliwości żądania usunięcia ich z bazy danych.

Metryczka autora pracy przygotowanej
na XVI Powiatowy Konkurs Literacki „Piszę książkę”

Imię i nazwisko dziecka
…………………………………………………………………………………………
Klasa ………………………….
Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby wspierającej twórcze działania autora
……………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zgłoszony projekt jest oryginalnym dziełem autora.

………………………………………
………………….…
data

………..……………..…………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego

podpis autora

