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Regulamin
Konkursu dla Gimnazjalistów
I edycja poświęcona życiu i twórczości
Marii Konopnickiej
SPOTKANIE Z MARIĄ KONOPNICKĄ

I

WSTĘP
1. Organizatorem Konkursu Języka Polskiego dla Gimnazjalistów „Spotkanie z Marią Konopnicką” jest Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach
2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych, którzy chcą zmierzyć się z rówieśnikami i sprawdzić swoją wiedzę na temat żyjącej niegdyś w sąsiedztwie
pisarki i poetki Marii Konopnickiej.
3. Przystępując do konkursu uczestnik automatycznie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych i publikację ich na stronie internetowej organizatora.

II
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III

CELE KONKURSU
Popularyzacja postaci Marii Konopnickiej patronki Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach
Motywowanie uczniów do czytania dzieł polskich twórców.
Zapoznanie z mało znanymi faktami z życia poetki.
Popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej.
Kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów
Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.

ORGANIZACJA KONKURSU
1. Konkurs odbędzie się dnia 22 lutego 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach (o godzinie 9.00)
2. Konkurs objęty jest patronatem Starosty Poddębickiego
3. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez dyrekcję LO im. Marii Konopnickiej w Poddębicach, w skład której wchodzą nauczyciele języka polskiego placówki.
4. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się w LO im. Marii Konopnickiej
w Poddębicach
5. Koordynatorami z ramienia LO w Poddębicach są nauczyciele języka polskiego.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest przesłanie zgłoszenia szkoły do konkursu (załącznik nr 1) na adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Konopnickiej w Poddębicach liceum@lo-poddebice.pl lub numer faksu 43 678-30-47 do
dnia 11.01.2017.
V. ETAP KONKURSOWY
1. Etap konkursowy przeprowadza Komisja Konkursowa w Liceum Ogólnokształcącym
im.
Marii
Konopnickiej
w
Poddębicach
w
dniu
22.02.2017
r.
o godz. 9.00.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i godziny przeprowadzenia konkursu,
w przypadku zaistnienia przeszkód niezależnych od niego. O zmianach szkoły i koordynato-
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rzy w szkołach zostaną poinformowani.
Konkurs składać się będzie z trzech części. W pierwszej części uczestnicy konkursu obejrzą
film poświęcony Marii Konopnickiej, a ich zadaniem będzie wskazanie ukrytych w nim motywów przewodnich z twórczości poetki. W drugiej części konkursu uczestnicy wysłuchają
krótkiej prelekcji na temat Marii Konopnickiej i jej powiązań z naszą okolicą. Po prelekcji
uczniowie rozwiązywać będą test wiedzy o poetce. Następnie uczestnicy konkursu napiszą
dyktando powiązane tematycznie z Marią Konopnicką.
Uczestnicy konkursu zdobywać będą punkty za każdą część konkursu, a wynik ostateczny
stanowi suma punktów cząstkowych. W takim rozumieniu konkurs ma charakter jednoetapowy.
Prace uczniów sprawdza w dniu przeprowadzenia konkursu Komisja Konkursowa, która
sporządza pisemny protokół oraz na posiedzeniu ustala końcowe wyniki.
Trzy osoby, które osiągną najlepsze wyniki w powiecie, otrzymają tytuł „Laureata Konkursu Spotkanie z Marią Konopnicką,”
Osoby, które zajmą IV i V miejsce w konkursie, otrzymają tytuł „Finalisty” konkursu, natomiast osoby na miejscach VI – VII otrzymają dyplom z wyróżnieniem.
Dla osób z miejsc I – III, które zdobędą identyczną liczbę punktów, przewiduje się dodatkowy etap – rozmowę ustną z członkami Komisji Konkursowej.
Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 22.02.2017 r. (w dniu konkursu) w budynku LO im.
Marii Konopnickiej w Poddębicach po posiedzeniu Komisji Konkursowej.

VI.

PRZEBIEG KONKURSU
a. 03.02. 2017r – ostateczny termin zgłoszenia szkoły do konkursu
b. 22.02.2107r- konkurs w Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej
w Poddębicach

VII.

NAGRODY
Wszyscy uczestnicy konkursu „Spotkanie z Marią Konopnicką” otrzymają dyplomy
potwierdzające ich udział, natomiast ich nauczyciele – podziękowania za przygotowanie do
konkursu.
Osoby, które uzyskają w etapie finałowym najlepsze wyniki, otrzymają odpowiednio
nagrody rzeczowe.

VIII. ZAPROSZENI GOŚCIE
1. Starosta Powiatu Poddębickiego – pan Ryszard Rytter
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie dla Gimnazjalistów „Spotkanie z Marią Konopnicką” jest dobrowolny
i przystąpienie do niego jest równoznaczne z przyjęciem w pełni postanowień niniejszego
regulaminu.
2. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych uczniów i nauczycieli, ich wizerunku oraz danych szkoły na stronie internetowej LO
im. Marii Konopnickiej w Poddębicach oraz profilu szkoły na portalach społecznościowych.
3. Za bezpieczeństwo gimnazjalistów podczas etapu finałowego odpowiadają nauczyciele
opiekunowie z macierzystych szkół uczniów.
4. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej organizatora
5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
6. Testy konkursowe będą dostępne na stronie organizatora po zakończeniu wszystkich etapów
konkursu.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny. Uczestnicy przybywają na miejsce organizacji konkursu
na własny koszt.

8. Uczestnicy muszą pisać długopisem. Nie wolno pisać ołówkiem ani używać korektora. Nieczytelny zapis będzie rozstrzygany na niekorzyść ucznia.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmują organizatorzy
konkursu.

Załącznik nr 1

KARTA ZGLOSZENIA NA KONKURS
SPOTKANIE Z MARIĄ KONOPNICKĄ
organizowany przez
Liceum Marii Konopnickiej w Poddębicach
1. Nazwa i adres
szkoły:............................................................................................
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
2. Imię i nazwisko ucznia ….....................................................................................
3. Wiek ucznia, oznaczenie klasy.............................................................................
4. Kontakt..................................................................................................................
..
5. Imię i nazwisko nauczyciela
(opiekuna)............................................................................................................
…...........................................................................................................................
6. Kontakt.................................................................................................................
…..........................................................................................................................

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych zawartych
w niniejszym Zgłoszeniu,w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883)

