KONKURS LITERACKI I PLASTYCZNY

Druh Tadeusz Strumiłło - architekt młodych sumień
ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Instytut Strumiłły.

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:


ukazanie wpływu druha Tadeusza Strumiłło na młodych ludzi, zarówno w czasach kiedy
formował podstawy harcerstwa jak i współcześnie;



propagowanie wartości wychowawczych utożsamianych z postacią druha Tadeusza
Strumiłło;



pogłębianie wśród młodzieży wiedzy o życiu, działalności i osobowości druha Tadeusza
Strumiłło;



popularyzowanie twórczości literackiej młodzieży;



rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności młodych;



pobudzanie aktywności plastycznej i
i działalnością druha Tadeusza Strumiłło;

literackiej

młodzieży inspirowanej

życiem

ADRESACI KONKURSU:
Młodzież w wieku 13-21 lat z terenu Gminy Michałowice.
Termin nadsyłania prac Konkursowych: 06.07.2015 r.

Konkurs jest jednym z zadań realizowanych w ramach projektu „Architekt młodych sumień- druh
Tadeusz Strumiłło”. Projekt dofinansowany w ramach Konkursu Fundacji Banku Zachodniego
WBK „Architekci naszej Rzeczywistości”, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
Forma wypowiedzi: list, opowiadanie, rozprawka, esej, reportaż. Objętość pracy 2-3 strony formatu
A4, czcionka 12, odstęp 1,5 wiersza, tekst wyjustowany.
1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
• prace w formacie PDF należy przesłać na adres: instytut@strumillo.org.pl ,
• w temacie maila należy napisać: praca konkursowa: Tadeusz Strumiłło- architekt młodych
sumień
• w treści maila należy podać informacje dotyczące osobistych danych autora pracy (imię,
nazwisko, wiek, adres zamieszkania, nr telefonu)
• w załączeniu należy przesłać także podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik
do niniejszego regulaminu
2. Kryteria oceny:
• wartość merytoryczna pracy, w tym zgodność z celami konkursu,
• oryginalność i pomysłowość,
• walory twórcze,
• poprawność stylistyczna, językowa, ortograficzna, interpunkcyjna,
• premiowane będą prace, poparte materiałem źródłowym(wspomnienia świadków historii,
archiwalne zdjęcia, dokumenty), które nawiązywać będą do kontekstu lokalnego i pokażą
obecność Strumiłłów w dziejach Książniczek m.in: prowadzenie szkoły, zastępy harcerskie
działające w Książniczkach w czasie dwudziestolecia międzywojennego.

3. Termin nadsyłania prac: 06.07.2015
4. Organizator nie zwraca prac nadsyłanych na konkurs.
5. Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu.
6. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe.
7. Nagrody zostaną wręczone podczas Pikniku Patriotycznego, o dokładnym terminie zwycięzcy
zostaną poinformowani telefonicznie.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie indywidualnej lub grupowej pracy
plastycznej na temat:
„Druh Tadeusz Strumiłło- architekt młodych sumień”.
2. Format pracy jest dowolny, technika prac dowolna - oprócz malarstwa na szkle i prac
wykonanych techniką nietrwałą np. plasteliną (praca nie może być zrolowana).
3. Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez Organizatora Konkursu.
4. Kryteria oceny:
- koncepcja plastyczna pracy, w tym zgodność z celami projektu
- wartość artystyczna
- kompozycja
- ogólny wyraz artystyczny
- poszukiwanie własnych sposobów przekazu - oryginalność formy i treści

5. Termin zgłaszania prac do dnia 06.07.2015.
6. Prace na konkurs można dostarczać osobiście lub nadsyłać na adres: Zespół Szkół
w Więcławicach Starych. Więcławice Stare 19 32-091 Michałowice .Prace przechodzą na
własność Organizatora.
7. Do pracy należy załączyć metryczkę z danymi: imię , nazwisko, wiek, adres zamieszkania, nr
telefonu oraz oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
8. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
9. Nagrody
zostaną
wręczone
podczas
Pikniku
Patriotycznego.
Nagrodzone
i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Instytut Strumiłły.

