Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

zaprasza do wzięcia udziału w dolnośląskim konkursie literackim pod hasłem:

Czarodziejka Glacella i jej dzieci
pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Kłodzkiego
REGULAMIN
1. Sudety, to kraina wielu baśni i bajek. Powstają także nowe opowieści o Ziemi Kłodzkiej - ostatnio Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe wydało trzy tomy pięknych baśni autorstwa Marty Zilbert i Łady Ponikowskiej, opisujących
przygody Fusi i Burego - niesfornych kotów, mających czarodziejskie zdolności przenoszenia się w czasie. Kolejno
ukazały się: „Tajemnica Glacelli” (2007 r.), „Czary Glacelli” (2007 r.) oraz „Labirynt Konwalii” (2008 r.). W tegorocznym wojewódzkim konkursie literackim pragniemy zachęcić młodych ludzi z dolnośląskich szkół podstawowych
i „zerówek” do napisania własnych baśni i bajek o przygodach Fusi i Burego, których akcja będzie rozgrywała się
w najbliższym otoczeniu dzieci. Wieś, miasto, podwórko, las, tajemnicze ruiny, rodzinny dom i każde inne miejsce,
może, dzięki wobraźni młodych ludzi, stać się przestrzenią fascynujących przygód Fusi i Burego. Preferowany format
A4, maksymalnie 5 stron.
2. Celem konkursu jest odszukanie i promowanie młodych ludzi utalentowanych literacko oraz dotarcie
i docenienie pracy tych nauczycieli, którzy potrafią w szczególny sposób rozbudzać w uczniach pasję twórczą.
3. Konkurs ma charakter w o j e w ó d z k i , do wzięcia udziału w nim zapraszamy nauczycieli i uczniów
z wszystkich miejscowości naszego makroregionu. Rozgrywany on będzie w 7 grupach wiekowych:
		
		
			
			
			
			
			

- grupa 2002:
- grupa 2001:
- grupa 2000:
- grupa 1999:
- grupa 1998:
- grupa 1997:
- grupa 1996:

dzieci urodzone w roku 2002
dzieci urodzone w roku 2001
dzieci urodzone w roku 2000
dzieci urodzone w roku 1999
dzieci urodzone w roku 1998
dzieci urodzone w roku 1997
dzieci urodzone w roku 1996

4. Nagrody i wyróżnienia: wychodząc z założenia, że na kształt pracy literackiej dzieci ma wpływ zarówno wrażliwość
ucznia, jak i opieka merytoryczna nauczycieli, jury przyznawać będzie następujące nagrody:
		
I miejsce
II miejsce
III miejsce

W każdej z siedmiu grup wiekowych uczniowie otrzymują:
- dyplom + nagrody rzeczowe wartości 250 zł, w tym książka zawierająca nagrodzone teksty,
- dyplom + nagrody rzeczowe wartości 200 zł, w tym książka zawierająca nagrodzone teksty,
- dyplom + nagrody rzeczowe wartości 150 zł, w tym książka zawierająca nagrodzone teksty.

Nauczycielom przyznane zostaną dyplomy, książki zawierające nagrodzone teksty oraz:
1.
nauczyciel, który wprowadzi największą liczbę bajek do finału			
750 zł,
2.
nauczyciel, który wprowadzi drugą co do ilości liczbę prac do finału 		
500 zł,
3.
nauczyciel, który wprowadzi trzecią co do ilości liczbę prac do finału 		
250 zł,
x.
pozostali nauczyciele, którzy wprowadzą prace do finału				
książki
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Dodatkową nagrodą dla wszystkich finalistów, ich opiekunów merytorycznych oraz rodzin będzie udział w
imprezie plenerowej „Święto Ulicy Daszyńskiego” w Kłodzku dnia 01 maja 2009 r., podczas której uroczyście
wręczone zostaną laureatom konkursu nagrody.
5. Napisane własnoręcznie przez dzieci teksty powinny zawierać informacje o autorze, wg załączonego wzoru.

Prace pisane na maszynie, komputerze lub powielane - nie będą oceniane.
Na początku każdej pracy należy umieścić (np. doszyć zszywaczem) następujące informacje:

tytuł baśni, bajki: ......................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko autora ............................................................................................................................................................................
dokładna data urodzenia autora .................................................. numer telefonu do autora .................................................................
dokładny adres prywatny autora .............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko nauczyciela sprawującego opiekę merytoryczną ...........................................................................................................
dokładny adres prywatny nauczyciela .....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
numer telefonu kontaktowego do nauczyciela sprawującego opiekę merytoryczną ...............................................................................
pieczęć adresowa szkoły lub przedszkola:

Brak tych informacji może być podstawą nie dopuszczenia baśni i bajek do konkursu!
6. Prace w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2008 r. do godz. 15.00 prosimy składać
osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:
								
Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe
								
ul. Daszyńskiego 12
Liczy się termin dotarcia prac do KTO.		
57 - 300 Kłodzko
7. Teksty będą oceniane przez jury złożone z autorek baśni o Glacelli, Fusi i Burym, nauczycieli języka polskiego
oraz przedstawicieli organizatorów konkursu. Decyzje jury są nieodwołalne, a ostateczna interpretacja regulaminu
przysługuje organizatorom konkursu. Nadesłanie baśni i bajek na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków
niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autorów baśni i bajek oraz ich
merytorycznych opiekunów na potrzeby KTO.
8. Nadesłane teksty nie będą odsyłane, pozostając do dyspozycji KTO oraz sponsorów konkursu. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo bezpłatnego druku basni i bajek w wydawnictwach KTO.
9. Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Janusz Laska - koordynator konkursu, tel. (0-74) 867 04 99.
10. Organizatorzy i sponsorzy konkursu „Czarodziejka Glacella i jej dzieci”:
- Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe,
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku,
- Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku,
- Kłodzki Ośrodek Kultury,
- sponsorzy indywidualni, pragnący zachować anonimowość.
Uwaga. Wydane dotychczas przez KTO książki z przygodami Fusi i Burego dostępne są w księgarniach oraz w
siedzibie Towarzystwa ul. Daszyńskiego 12 w Kłodzku w cenie 20 zł za tom. Można ją zamówić także telefonicznie
i faxem: 074-867-04-99 oraz za pomocą poczty e-mailowej: zss@pulsar.net.pl. Wszystkich zachęcamy także do
wejścia na stronę naszej księgarni ineternetowej: www.kto.otwarte24.pl

