Gimnazjum nr 16 w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 33 w Krakowie
oraz

Rada Dzielnicy V Krakowie
zapraszają
do udziału w międzyszkolnym konkursie literackim

MOCNI BEZ PRZEMOCY
Regulamin:
- Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych od klasy 6 i uczniów szkół
gimnazjalnych.
- Celem konkursu jest uwrażliwianie młodzieży na dostrzeganie przejawów przemocy w
codziennym życiu, świadome przeciwstawianie się jej poprzez działania prowadzące do
rozwiązywania konfliktów oraz wspomaganie młodych ludzi w lepszym poznaniu własnych uczuć,
emocji i mocnych stron, wzmacnianie poczucia własnej wartości.
- Forma literacka prac konkursowych o charakterze prozatorskim (opowiadanie, esej, list, kartka
z pamiętnika …) bądź publicystycznym (wywiad, reportaż, felieton, …)
a/ Praca powinna być inspirowana mottem konkursu „Mocni bez przemocy”,
propagować ideę życia bez przemocy jako drogę do realizacji człowieczeństwa i
wskazywać istotne dla tej idei wartości.
b/ warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie maszynopisu
( wydruku
komputerowego) niepublikowanego utworu o objętości do dwóch stron A4
znormalizowanego tekstu (czcionka 12, interlinia 1,5), opatrzonego notą o autorze
zawierającą : imię, nazwisko ucznia, klasę, szkołę, numer telefonu oraz nazwisko
opiekuna.
- Prace należy dostarczać do biblioteki szkolnej Gimnazjum nr 16 w Krakowie
ul. Konarskiego 2 ( tel. 12 633 13 83 do godz. 13:00 dnia 23 marca 2018 roku.
- Prace będą oceniane pod względem merytorycznym i literackim. Kryteriami oceny będą:
a/ zgodność utworu z tematem konkursu
b/ oryginalność
c/ dobór środków literackich
d/ walory artystyczne utworu

Jury nagrodzi najciekawsze prace.
- Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach konkursu.
- Organizatorzy przewidują prezentację przez autora lub inną osobę nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Zapraszamy do udziału w konkursie

Gimnazjum nr 16 w Krakowie Szkoła
Podstawowa nr 33 w Krakowie
oraz

Rada Dzielnicy V w Krakowie
zapraszają
do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym

MOCNI BEZ PRZEMOCY
Regulamin:
- Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych od klasy 6 i uczniów szkół
gimnazjalnych.
- Celem konkursu jest uwrażliwianie młodzieży na dostrzeganie przejawów przemocy w
codziennym życiu, świadome przeciwstawianie się jej poprzez działania prowadzące do
rozwiązywania konfliktów oraz wspomaganie młodych ludzi w lepszym poznaniu własnych
uczuć, emocji i mocnych stron, wzmacnianie poczucia własnej wartości.
- Praca powinna być inspirowana mottem konkursu „Mocni bez przemocy”, propagować ideę
życia bez przemocy jako drogę do realizacji człowieczeństwa i wskazywać istotne dla tej idei
wartości.
- Format prac A3, technika dowolna – płaska.
- Każdą pracę należy opisać na odwrocie, podając: imię i nazwisko autora, klasę, tytuł pracy,
nazwę, numer telefonu i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela.
- Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę.
Terminy:
1. Każda szkoła wraz z pracami przekazuje imienny wykaz autorów i tytułów ich prac.
2. Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej Gimnazjum nr 16
w Krakowie, ul. Konarskiego 2 (tel. 12 633 13 83)
do godz. 13:00 dnia 23 marca 2018 roku.

Jury nagrodzi najciekawsze prace.
- Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach konkursu.
- Organizatorzy przewidują prezentację przez autora lub inną osobę nagrodzonych i wyróżnionych prac.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego wykorzystania prac, nie będą one zwracane autorom.

Zapraszamy do udziału w konkursie

Gimnazjum nr 16 w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 33 w Krakowie
oraz

Rada Dzielnicy V w Krakowie
zapraszają
do udziału w międzyszkolnym konkursie fotograficznym

MOCNI BEZ PRZEMOCY
Regulamin:
- Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych od klasy 6 i uczniów szkół
gimnazjalnych.
- Celem konkursu jest uwrażliwianie młodzieży na dostrzeganie przejawów przemocy w
codziennym życiu, świadome przeciwstawianie się jej poprzez działania prowadzące do
rozwiązywania konfliktów oraz wspomaganie młodych ludzi w lepszym poznaniu własnych
uczuć, emocji i mocnych stron, wzmacnianie poczucia własnej wartości.
- Praca powinna być inspirowana mottem konkursu „Mocni bez przemocy”, propagować ideę
życia bez przemocy jako drogę do realizacji człowieczeństwa i wskazywać istotne dla tej idei
wartości.
- Pracę stanowi odbitka w formacie A4,


w dowolnej technice,



czarno-biała lub kolorowa.

- Każde zdjęcie należy opisać podając:
 tytuł zdjęcia,
 informacje o autorze,
(imię, nazwisko, klasę, szkołę, numer telefonu, nazwisko opiekuna).


Prace (do 3 fotografii) należy dostarczyć do biblioteki szkolnej

Gimnazjum nr 16 w Krakowie, ul. Konarskiego 2 (tel. 12 633 13 83)
do godz. 13:00 dnia 23 marca 2018 roku.

Jury nagrodzi najciekawsze prace.
- Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach konkursu.
- Organizatorzy przewidują prezentację przez autora lub inną osobę nagrodzonych i wyróżnionych prac.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego wykorzystania prac, nie będą one zwracane autorom.

Zapraszamy do udziału w konkursie

