REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
pod patronatem Wójta Gminy Skierniewice

„OJCZYSTY- to lubię!”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej
Honorowym patronatem objął go
Wójt Gminy Skierniewice pan Czesław Pytlewski.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III-VIII Szkół Podstawowych z terenu gminy
Skierniewice.
3. Osobami odpowiedzialnymi są pani Elżbieta Łopatka, pani Aneta Skarżyńska, pani
Małgorzata Korbeń .

Cele konkursu
Celem konkursu jest promowanie piękna języka ojczystego, kultury słowa, w
tym poprawności językowej, rozwijanie umiejętności graficznych, plastycznych
i informatycznych, twórczego myślenia oraz promocja szkolnych talentów.
Wymagania konkursowe
1. Konkurs polega na wykonaniu i przesłaniu pracy promującej kulturę języka.
2. Autorem pracy może być jedna osoba lub grupa osób z różnych klas (np.
rodzeństwo).
3. Zadaniem jest wykonanie :
◦ memu rozumianego jako komunikat obrazkowy i językowy albo
◦ gifa (prosta animacja składająca się przynajmniej z trzech klatek) koniecznie
opatrzonego hasłem albo
◦ spotu lub animacji komputerowej albo
◦ scenki z udziałem realnych aktorów(czyli Was lub Waszych bliskich)albo
◦ komiksu narysowanego na 1 stronie A3.
4. Film, animacja, mogą być nagrane z wykorzystaniem różnego rodzaju rekwizytów.
Film lub animacja nie może przekraczać 3 min. Nagranie może być wykonane przy
pomocy kamery lub telefonu. Pomocne mogą okazać się strony :
https://www.storyboardthat.com/pl/tw%c3%b3rca-storyboardu
https://www.makebeliefscomix.com/ , https://comixify.ai/?
last=month&sortBy=trend, https://krita.org/en/
Komiks w wersji papierowej można dostarczyć osobiście do szkoły lub wykonać zdjęcie
pracy i przesłać na jeden z adresów mailowych organizatorek konkursu:
elzbieta.lopatka@sp-mokralewa.pl lub aneta.skarżynska@sp-mokralewa.pl,
malgorzata.korben@sp-mokralewa.pl

5. Tematyka : prace muszą odwoływać się do poprawnej polszczyzny, inspiracją
mogą być powiedzonka, reklamy, teksty literackie, łamańce językowe, własne
obserwacje użytkowników języka polskiego.
Prace należy przesłać na adres: elzbieta.lopatka@sp-mokralewa.pl lub
aneta.skarżynska@sp-mokralewa.pl albo
malgorzata.korben@sp-mokralewa.pl
do 28 lutego 2021r. , w temacie wpisując „ OJCZYSTY-to lubię!”
W mailu muszą znaleźć się informacje dotyczące autora pracy (imię, nazwisko,
szkoła i klasa, opiekun merytoryczny).
6. Uczestnicy oświadczają, że są autorami przesłanych prac.
7. Ogłoszenie wyników – 9 marca 2020 r.
8. Prace nie mogą zawierać nazw i znaków handlowych, treści wulgarnych,
ksenofobicznych ani rasistowskich.

Nagrody
1. Autorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody
rzeczowe.
2. Fundatorem nagród jest Gmina Skierniewice.
3. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i
Gminy Skierniewice.

Prawa autorskie
1. Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację
ich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz
nadesłanych prac na stronie internetowej
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu.

