GMINNY KONKURS LITERACKO-ARTYSTYCZNY
pod patronatem

Krzysztofa Obrzuta- Wójta Gminy Rudziniec
„Detektyw rodzinny w akcji”
I.

Organizatorzy Konkursu
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie-koordynator Małgorzata MamokMigurska
2. Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach - koordynator
Anna Blaszczyk

II.

Cele konkursu
1. Budowanie oraz wzmacnianie pozytywnych relacji rodzinnych.
2. Zachęcanie do kreatywnego spędzania czasu z rodziną.
3. Zainteresowanie historią własnej rodziny.
4. Odkrywanie swojej tożsamości poprzez działania badawcze oraz artystyczne.
5. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych.
6. Pobudzanie ciekawości poznawczej.

III.

Zasady uczestnictwa
1. Konkurs jest adresowany do rodzin z terenu Gminy Rudziniec bez ograniczeń
wiekowych.
2. Tematem konkursu jest przedmiot, pamiątka bądź historia rodzinna .
3. Konkurs składa się z dwóch etapów:
ETAP 1
I.Na konkurs należy napisać wiersz na wyżej zadany temat oraz zilustrować go
zdjęciem bądź rysunkiem. (dopuszcza się wydruk lub pismo odręczne)
II.Wiersz powinien zawierać tytuł.
III.Całość powinna zmieścić się na formacie A3.
IV.Prace wraz z metryczką należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Rudnie nie później niż do 25.05.2018 do godz. 12.00
O zakwalifikowaniu do II etapu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie
lub mailowo do dnia 28.05.2018r.
ETAP 2
Rodziny , które zakwalifikują się do 2 etapu powinny:
I. Przygotować oraz przedstawić prezentację wiersza w formie czytanej,
dialogu, scenki , piosenki , skeczu...(liczymy na inwencję twórczą )
II. Prezentacja nie powinna przekroczyć 7 minut.
III. W prezentacji muszą wziąć udział min. dwa pokolenia a najlepiej cała
rodzina.
Zachęcamy również do pokazania pamiątek rodzinnych lub ich zdjęć będących
inspiracją do stworzenia wiersza i prezentacji.
5.Prezentacje oraz uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się
1 czerwca 2018r. podczas obchodów Dnia Dziecka w Rudnie
na boisku sportowym LKS „Młodość Rudno”

6.Zwycięskie wiersze zostaną opublikowane na portalu społecznościowym.
IV.

Ocena prac konkursowych
1. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
2. Kryteria oceny
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 zgodność z tematem konkursu i zadania,
 poprawność językowa,
 oryginalność wykonania zadania,
 estetyka wykonania pracy
 prezentacja wielopokoleniowa
 zaangażowanie

V.

Uwagi

.

1. Dla uczestników konkursu przewidziane są dyplomy uczestnictwa.
2. Dla rodzin, które zajmą pierwsze trzy miejsca – cenne nagrody.

Finał konkursu odbędzie się 1 czerwca 2018r. podczas obchodów
Dnia Dziecka na boisku sportowym w Rudnie.
Zapraszamy i życzymy powodzenia.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela
p.Małgorzata Mamok-Migurska pod numerem tel.505-727-938
p. Anna Blaszczyk pod numerem tel. 888-092-465

