REGULAMIN KONKURSU
„KAŻDE MIEJSCE OPOWIADA SWOJĄ HISTORIĘ”

12 XI 2018r. godz. 9:00

KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY
„PODGÓRZE MÓWI”
1. ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Janczarskiego w Krakowie pod patronatem
Rady Dzielnicy XIII

2. UCZESTNICY:
•

uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych z Dzielnicy XIII Krakowa (Podgórze),

•

KAŻDA SZKOŁA MOŻE NADESŁAĆ 8 PRAC: 4 NAJLEPSZE PRACE Z KLAS
IV – VI ORAZ 4 NAJLEPSZE PRACE Z KLAS VI - VII

•

konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: klasy IV – V oraz klasy VI – VII.

3. ZADANIE KONKURSOWE:
Uczestnik:
•

wybiera JEDNĄ stronę prozy z literatury konkursowej (punkt 7),

•

kopiuje ją przy pomocy ksero (bądź drukuje – w przypadku artykułu ze strony www),

•

na skserowanym fragmencie tworzy tzw. „wiersz z odzysku”, czyli pozostawia tylko kilka
(kilkanaście) wybranych fraz lub słów, które przeczytane zgodnie z kierunkiem od lewej
do prawej i od góry do dołu, utworzą tekst poetycki na temat historii Podgórza,

•

pozostałą część tekstu/skserowanej kartki uczeń zamalowuje kredkami i/lub flamastrami,

tworząc ilustrację do swojego wiersza,
•

minimalna ilość wersów wiersza: 8, FORMAT: A4

PRZYKŁAD „WIERSZA Z ODZYSKU” PONIŻEJ:

4. KRYTERIA OCENY:
•

wartość merytoryczna wiersza: zgodność z tematem oraz głębia przesłania,

•

oryginalność i kreatywność w zakresie konstrukcji, doboru środków stylistycznych
i składniowych,

•

wartości artystyczne oraz osobliwość formułowania myśli,

•

intersująca konstrukacja podmiotu lirycznego,

•

adekwatność ilustracji do tematyki wiersza, zbieżność nastrojów obu.

5. ZASADY NADSYŁANIA PRAC:
TERMIN: do 9 listopada 2018r. (decyduje data wpływu)
PODPIS: na odwrocie pracy należy nakleić metryczkę (zał. 2)
RODO: do każdej pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgody
na przetwarzanie danych osobowych (zał. 1) – warunek konieczny
(prace bez załączonej zgody nie będą brane pod uwagę w konkursie)

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Decyzje ogłoszone przez komisję konkursową są ostateczne.

7. LITERATURA DO WYBORU:
•

W. Niewola Staszkowski, A. Sułkowski, E. Zaitz, J. Żółciak, Dzielnica XIII Wolne

Królewskie Miasto Podgórze, Kraków 1996. [rozdział III: Królewskie wolne miasto
Podgórze, Połączenie z Krakowem, W Polsce niepodległej]
•

A. Sasinowski, Poczet burmistrzów miasta Podgórza, [w:] Sympozjum z okazji 100 - lecia
połączenia Podgórza z Krakowem, Kraków 2014.

•

M. Tutak, Muzeum Podgórza – pomnik przeszłości, teraźniejszości i przyszłości,
[w:] Sympozjum z okazji 100-lecia połączenia Podgórza z Krakowem, Kraków 2014.

•

E. Stadtmüller, Dziadzio Władzio i duch Podgórza, Kraków 2014.

•

M. Tutak, Opowieść o Podgórzu w stulecie połączenia z Krakowem, Kraków 2014.

•

R. Kiełkowski, Historie spod kopca Krakusa, Kraków 1972. [rozdziały: O powrót
w granice Krakowa, Podgórze w okresie międzywojennym]

•

Cz. Michalski, Kluby sportowe Podgórza, [w:] W 90 rocznicę połączenia Podgórza
i Krakowa, Kraków 2005.

•

S. Szuro, Rok 1918 – wyzwolenie Krakowa, [w:] Wydarzenia i miejsca pamięci
narodowej w Podgórzu, Kraków 2003.

•

W. Maryewska, J. Maryewski,

Francieszek Maryewski, [w:] Podgórzanie cz.1.,

Kraków 2004.
•

H. Starostka-Chrzanowska, Antoni Mateczny, [w:] Podgórzanie cz.1., Kraków 2004.

•

www.podgorze.pl [zakładka: Zabytki].

•

http://www.dzielnica13.krakow.pl [zakładki: Historia Podgórza, Warto zobaczyć].

•

https://duze-podroze.pl/podgorze/

•

film

dokumentalny

v=HfosbDyrh9k)

Śladami

historii

Podgórza

(https://www.youtube.com/watch?

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
„Każde miejsce opowiada swoją historię”
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ
W KONKURSIE „KAŻDE MIEJSCE OPOWIADA SWOJĄ HISTORIĘ”
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016r. Poz. 922) wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

ucznia
…............................................................................................................................................................
(nazwa szkoły)

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie „Każde miejsce opowiada swoją historię”,
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 65 im. Czesława Janczarskiego w Krakowie.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Każde miejsce opowiada swoją
historię” i akceptuję jego postanowienia.
…............................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej oraz profilu Fb
organizatora konkursu wyników uzyskanych przez moje dziecko oraz opublikowanie w materiałach
pokonkursowych jego fotograficznego wizerunku.
…...........................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
„Każde miejsce opowiada swoją historię”
KONKURS „PODGÓRZE MÓWI”

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA:
NAZWA SZKOŁY:
ADRES SZKOŁY:
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA:
NUMER TELEFONU OPIEKUNA:

