MŁODZI POLACY Z KLASĄ!
konkurs o tematyce patriotycznej organizowany z okazji narodowego święta
niepodległości - 11 listopada.

I.

Organizator Konkursu: Gmina Praszka
Odpowiedzialnym za realizację jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce

II.

Cele Konkursu
• kształtowanie postaw patriotycznych,
• integracja szkolna i społeczna uczniów szkół z terenu Gminy,
• wzbogacenie lekcji historii,
• wzbogacenie programu obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Praszce.

III. Uczestnicy Konkursu
• Uczestnikami Konkursu są uczniowie reprezentujący klasę ze szkół:
a) podstawowych – klasy IV, V, VI ,
b) gimnazjum,
c) szkół ponadgimnazjalnych
z terenu Gminy Praszka.
Ocenie jury podlegać będzie klasa.
• Liczba klas zgłoszonych przez jedną szkołę: bez ograniczeń.
IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie.
• zgłoszenie udziału w Konkursie: do dnia 4 listopada 2016 roku.
Zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie karty konkursowej w biurze M-GOKiS w Praszce,
46-320 Praszka, ul. Kościuszki 9 osobiście, pocztą tradycyjną (decyduje data stempla
pocztowego) lub na adres e mail: biuro@mgokis.praszka.pl
Karta zgłoszeniowa (w załączeniu) jak również do pobrania na stronach: www.praszka.pl ,
www.mgokis.praszka.pl.
Zgłoszenie jest również potwierdzeniem udziału w Konkursie w dniu 11 listopada – dniu
Narodowego Święta Niepodległości, miejsce: Praszka, ul. Plac Grunwaldzki.
uwaga: Klasa uczestnicząca w Konkursie podczas obchodów Narodowego Święta
Niepodległości musi posiadać białą kartkę formatu A4 z nazwą klasy i szkoły (najlepiej
zalaminowaną lub w koszulce - ochronie przed deszczem).
V.

Przebieg Konkursu
• zgłaszanie uczestników Konkursu do dnia 4 listopada 2016 roku na kartach konkursowych,
• konkursowa ocena uczestnictwa w programie obchodów Narodowego Święta Niepodległości
w Praszce (na Placu Grunwaldzkim oraz w Domu Kultury),
• ogłoszenie wyników Konkursu, na zakończenie części artystycznej obchodów Narodowego
Święta Niepodległości.

VI. Kryteria oceny
W Konkursie oceniane będą:
• postawa patriotyczna uczestników Konkursu adekwatna do radosnego charakteru
Narodowego Święta Niepodległości,
• zaprezentowanie przez uczestników Konkursu barw narodowych (ubiór, elementy dekoracji),
• nawiązanie do wydarzenia z historii Polski - odzyskania Niepodległości w 1918 roku.
uwaga: Organizator Konkursu w trosce o uczestników bierze pod uwagę ewentualny brak
możliwości pełnej prezentacji w warunkach plenerowych. W razie niesprzyjającej pogody –
prezentacja odbędzie się w Domu Kultury.
VII. Jury
Oceny prezentacji dokona Komisja powołane przez Organizatora.
Werdykt Komisji jest ostateczny.
VIII. Laureat Konkursu
Laureatem Konkursu może być jedna klasa lub kilka klas uczestniczących w Konkursie.
IX. Nagrody
Nagroda będzie przyznana Laureatowi Konkursu. Jest nią jednodniowa wycieczka autokarowa do
Warszawy połączona ze zwiedzaniem m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego.
Termin realizacji : do ustalenia z Laureatem.
Informacje szczegółowe:
Konsultacji w zakresie tematyki Konkursu, wskazówek wykonawczych udziela: Jacek Pac - dyrektor
M-GOKiS w Praszce, tel. 34 359 11 04, e mail: dyrektor@mgokis.praszka.pl

