Talenty
Niepodległej
1918 – 2018

Patronat Honorowy
Wójt Gminy Susiec

Regulamin konkursu „Talenty Niepodległej”
Konkurs

organizowany

jest

w

ramach

obchodów

100-lecia

odzyskania niepodległości.
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Susiec i Gminny Ośrodek
Kultury w Suścu.
Cele konkursu:
• uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości,
• kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej a także
postawy patriotycznej,
• wzbudzenie zainteresowania historią naszego regionu,
• wzbudzenie szacunku do lokalnych bohaterów,
•

rozwijanie

kreatywności

i

wrażliwości

uczniów,

uzdolnień

literackich, plastycznych, muzycznych.
Opis konkursu:
Konkurs jest przeznaczony dla przedszkoli, dzieci i młodzieży ze
szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych gminy Susiec.
Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:
Kategoria I: „RzeczpospoCzyta” – Noc Bibliotek – 05.07.2018 r.
Kategoria II: Rajd Szlakami Pamięci Bohaterów (w ramach rajdu
Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz) – 19.07.2018 r.
Kategoria III: Konkurs plastyczny – 23.08.2018 r.
Kategoria IV: Konkurs Recytatorski – 26.09.2018 r.
Kategoria V: Konkurs Piosenki Patriotycznej – 17.10.2018 r.

Uczestnicy wszystkich kategorii powinni do prac lub zgłoszenia
dołączyć Kartę Zgłoszenia Uczestnika
Jury oceniać będzie:
- dobór repertuaru ( wartości artystyczne utworów, ich dobór do
możliwości uczestnika oraz wieku),
- interpretację utworu (odkrywcza, zaskakująca, oryginalna),
- kulturę słowa (dykcja oraz emisja głosu),
- estetykę prac,
- ogólny wyraz artystyczny.
Zgłoszenie

jest

jednoznaczne

z

akceptowaniem

warunków

Regulaminu Konkursu. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają
się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatora
prawa autorskie, tj. prawa do przenoszenia dzieła na nośniki
elektroniczne, prawa do publikacji i prezentacji na wystawie.
W

sprawach

nieobjętych

niniejszym

regulaminem

decydują

organizatorzy.

Laureaci,

którzy

zajmą

I

miejsca

w

konkursie

recytatorskim

i piosenki patriotycznej w poszczególnych kategoriach wystąpią
podczas

Gminnych

Obchodów

Odzyskania

przez

Polskę

Niepodległości w dniu 11.11.2018 r. w sali GOK.

Pytania w sprawie konkursów można uzyskać w Gminnym Ośrodku
Kultury i w Bibliotece w Suścu od 8.00 do 16.00 od poniedziałku
do soboty. tel. 84 665-44-10 w. 23.

Kategoria I – „RzeczpospoCzyta” – Noc Bibliotek
Termin: 05.07.2018 r.
Miejsce: Biblioteka w Suścu
Rozpoczęcie godz. 18.00
Zakończenie godz. 22.00
Program:
- zwiedzanie bibliotecznych zakamarków,
- kącik gracza i bajecznych kolorowanek,
- noc w obiektywie,
- szkoła czytania komiksów,
- Śladami Niepodległej – spacer do pomnika Józefa Piłsudskiego
i zapalenie znicza,
- słodki poczęstunek,
- nocne wypożyczanie książek.
Kto może wziąć udział?
- dzieci do lat 6 z opiekunem/rodzicem,
- dzieci i młodzież ze szkół podstawowych klasy I-VII,
- gimnazjaliści i licealiści,
- dorośli.

Zgłoszenia przyjmujemy do 02.07.2018 roku.

Karta zgłoszenia uczestnika
(Noc Bibliotek)
Nazwisko i imię uczestnika:
.......................................................................
Wiek / Klasa / Szkoła:
.........................................................................
Opiekun:
.........................................................................
Oświadczam,

iż

wiem

że:

dane

osobowe

uczestników

rajdu

będą

przetwarzane do celów związanych z organizacją rajdu i jego promocją,
przy

zachowaniu

osobowych

oraz

zasad

określonych

wizerunku

w

w

ustawie

zakresie

o

ochronie

prowadzonych

danych

konkursów

(t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 ze zm.).
Miejscowość, data

Podpis rodzica/opiekuna

………………………………..

……………….………………………………

Zgoda
Wyrażam

zgodę

na

udział

mojego/mojej

syna/córki

…………………………………………………………………………… w Nocy Bibliotek pod nazwą;
„RzeczpospoCzyta”.

Miejscowość, data

Podpis rodzica/opiekuna

……………………………………..

……………………………………………..

Kategoria II – „Rajd Szlakami Pamięci Bohaterów”
w ramach Rajdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz
Termin: 19.07.2018 r.
Rozpoczęcie godz. 9.30
Planowany powrót godz. 14.00 – 15.00
Start i meta: Przy GOK-u w Suścu
Środek trasy: Rezerwat Czartowe Pole
Dodatkowe atrakcje: ognisko.
Trasa:
- Susiec – pomniki,
- Oseredek – Muzeum Pożarnictwa,
- Błudek,
- Czartowe Pole.
Rajd skierowany jest do uczniów od IV klasy szkoły podstawowej.
Ilość miejsc nieograniczona.
Zgłoszenia przyjmujemy do 16.07.2018 roku.

Karta zgłoszenia uczestnika
(Rajd szlakami Pamięci Bohaterów)
Nazwisko i imię uczestnika:
.......................................................................
Wiek / Klasa / Szkoła:
.........................................................................
Opiekun:
.........................................................................
Oświadczam,

iż

wiem

że:

dane

osobowe

uczestników

rajdu

będą

przetwarzane do celów związanych z organizacją rajdu i jego promocją,
przy

zachowaniu

osobowych

oraz

zasad

określonych

wizerunku

w

w

ustawie

zakresie

o

ochronie

prowadzonych

danych

konkursów

(t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

Miejscowość, data

Podpis rodzica/opiekuna

…………………………..

…………………………………………

Zgoda
Wyrażam

zgodę

na

udział

mojego/mojej

…………………………………………………………………………..

w

syna/córki
Rajdzie

Rowerowym: „Rajd Szlakami Pamięci Bohaterów” w ramach
Rajdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz.
Miejscowość, data

Podpis rodzica/opiekuna

…………………………..

………………………………………

Kategoria III – Konkurs Plastyczny
Obejmuje pracę plastyczną bądź kolaż wybranego miejsca, budynku,
krajobrazu gminy Susiec, ukazującego piękno naszej małej ojczyzny
i nawiązującego do Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Prace
powinny być wykonane w formacie A4 lub A3. Prace plastyczne
mogą być wykonane dowolną techniką.
Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół z terenu Gminy Susiec
w poszczególnych kategoriach:
- przedszkola i klasa „0”,
- uczniowie klas I-III,
- uczniowie klas IV-VI,
- uczniowie klas VII i gimnazjum.
2.

Zgłoszenia

należy

przedłożyć

do

20.08.2018

roku

według

załączonej karty zgłoszenia.
3.

Uczestnicy

zgłaszają

jedną

pracę

plastyczną

zgodną

z tematem i założeniem konkursu.
4. Prace plastyczne powinny zostać w widocznym miejscu podpisane
(to jest: imię i nazwisko, kategoria wiekowa, nazwa szkoły, imię
i nazwisko opiekuna).
5. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Za miejsca
i wyróżnienia uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe.
Ogłoszenie wyników: 23.08.2018 r.

Karta zgłoszenia uczestnika:
(Konkurs Plastyczny)
Nazwisko i imię uczestnika:
.......................................................................
Wiek / Klasa / Szkoła:
.........................................................................
Opiekun:
.........................................................................

Oświadczam, iż wiem że: dane osobowe uczestników konkursu będą
przetwarzane

do

celów

związanych

z

organizacją

konkursu

i

jego

promocją, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie
danych osobowych oraz wizerunku w zakresie prowadzonych konkursów
(t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

Miejscowość, data

Podpis rodzica/opiekuna

…………………………..

…………………………………………

Kategoria IV - Konkurs Recytatorski
Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży utworów
poetyckich

poruszających

Niepodległości,

sprawy

pobudzanie

odzyskania

wyobraźni

i

przez

Polskę

kreatywności

oraz

zachęcanie do inspiracji twórczych.
Konkurs odbędzie

się dnia

26.09.2018

roku

o

godzinie

9.00

w GOK-u.
Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół z terenu Gminy Susiec
w poszczególnych kategoriach:
- przedszkola i klasa „O”,
- uczniowie klas I-III,
- uczniowie klas IV-VI,
- uczniowie klas VII i gimnazjum.
Szkoły mogą zgłosić nie więcej niż 5 uczestników z każdej kategorii.
2.

Zgłoszenia

należy

przedłożyć

do

21.09.2018

roku

według

załączonej karty zgłoszenia.
3.

Uczestnicy

zgłaszają

jeden

wiersz

zgodny

z

tematem

i założeniem konkursu.
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Za miejsca
i wyróżnienia uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe.
Laureaci,

którzy

zajmą

I

miejsca

w

konkursie

recytatorskim

i piosenki patriotycznej w poszczególnych kategoriach wystąpią
podczas

Gminnych

Obchodów

Odzyskania

Niepodległości w dniu 11.11.2018 r. w sali GOK.

przez

Polskę

Karta zgłoszenia uczestnika
(Konkurs Recytatorski)
Nazwisko i imię uczestnika:
.......................................................................
Wiek / Klasa / Szkoła:
.........................................................................
Opiekun:
.........................................................................
Autor i tytuł wiersza:
.........................................................................
.........................................................................
Oświadczam, iż wiem że: dane osobowe uczestników konkursu będą
przetwarzane do celów związanych z organizacją konkursu i jego
promocją, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie
danych osobowych oraz wizerunku w zakresie prowadzonych konkursów
(t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

Miejscowość, data

Podpis rodzica/opiekuna

…………………………..

…………………………………………

Kategoria V – Konkurs Piosenki Patriotycznej
Celem

konkursu

jest

wspieranie

wychowania

patriotycznego

młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej, popularyzacja
pieśni
oraz

patriotycznych

i

pielęgnowanie

piosenek

o

kulturowego

tematyce

patriotycznej

dziedzictwa

narodowego

i umacnianie świadomości narodowej.
Konkurs odbędzie

się dnia

17.10.2018

roku

o

godzinie

9.00

w GOK-u.
Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół z terenu Gminy Susiec
w poszczególnych kategoriach:
- przedszkola - klasa „0”,
- uczniowie klas I-III,
- uczniowie klas IV-VI,
- uczniowie klas VII i gimnazjum.
Szkoły mogą zgłosić nie więcej niż 5 uczestników z każdej kategorii.
2.

Zgłoszenia

należy

przedłożyć

do

15.10.2018

roku

według

załączonej karty zgłoszenia.
3.

Uczestnicy

zgłaszają

jedną

piosenkę

zgodną

z

tematem

i założeniem konkursu.
4. Maksymalny czas prezentacji do 5 minut.
5. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Za miejsca
i wyróżnienia uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe.
Laureaci,

którzy

zajmą

I

miejsca

w

konkursie

recytatorskim

i piosenki patriotycznej w poszczególnych kategoriach wystąpią
podczas

Gminnych

Obchodów

Odzyskania

Niepodległości w dniu 11.11.2018 r. w sali GOK.

przez

Polskę

Karta zgłoszenia uczestnika
(Piosenki Patriotycznej)
Nazwisko i imię uczestnika:
.......................................................................
Wiek / Klasa / Szkoła:
.........................................................................
Opiekun:
.........................................................................
Autor i tytuł piosenki:
.........................................................................
.........................................................................
Oświadczam, iż wiem że: dane osobowe uczestników konkursu będą
przetwarzane

do

celów

związanych

z

organizacją

konkursu

i

jego

promocją, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie
danych osobowych oraz wizerunku w zakresie prowadzonych konkursów
(t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

Miejscowość, data

Podpis rodzica/opiekuna

…………………………..

…………………………………………

