Regulamin Dolnośląskiego Konkursu „Znam przysłowie”
I. Cele konkursu
1. Motywowanie uczniów do poszerzania swoich wiadomości na temat przysłów polskich,
mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy.
2. Podnoszenie poziomu kompetencji językowych i świadomego odbioru wiedzy polonistycznej.
3. Wspieranie zdolności uczniów, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań.
4. Promowanie osiągnięć uczniów i wyłanianie talentów.
II. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Znam przysłowie" jest Autorskie Gimnazjum Samorozwoju GASSA
z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kiełczowskiej 43/3. Autorem koncepcji konkursu jest Rafał Zarychta.
Koordynatorem konkursu jest Renata Stec.
2. Konkurs trwa od 08.02.2018 r. do 30.04.2018 r.
III. Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs adresowany jest do młodzieży uczęszczającej do piątej i szóstej klasy szkoły podstawowej.
2. Nadsyłane prace powinny być zgodne z tematem: Napisz tekst, którego mottem uczynisz polskie
przysłowie. Uczeń wybiera jedno spośród trzech przysłów, pochodzących z ‘Konkursowej karty
przysłów’ publikowanej na stronie gimnazjum GASSA. Trzy przysłowia wskazuje organizator w dniu
pierwszego etapu.
3. Szkoła, która chce wziąć udział w konkursie, 05.03.2018 r. przesyła zgłoszenie (wzór do pobrania na
www.gassa.pl wraz z pracami uczniów.
4. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Etap pierwszy odbywa się na terenie szkoły macierzystej
05.03.2018 r., o godz. 0900 i trwa 90 min. Etap pierwszy polega na napisaniu pracy literackiej, której
mottem będzie przysłowie wybrane spośród trzech wskazanych w dniu 08.02.2018 r. przez
organizatora, a pochodzących z listy przysłów opublikowanych na stronie www.gassa.pl
5. Organizator wybrane do pierwszego etapu przysłowia wskazuje za pośrednictwem strony
internetowej.
6. Jeżeli szkoła, której uczniowie uczestniczą w pierwszym etapie, nie może z przyczyn technicznych
odczytać informacji o wskazanych przysłowiach, komunikat ten odbiera drogą telefoniczną, kontaktując
się pod numerem 0-71-355-93-67.
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7. Nadzór nad przeprowadzeniem etapu szkolnego sprawują poloniści, których uczniowie przystępują do
konkursu. Pisanie pracy powinno odbywać się w wydzielonej sali.
8. Po zakończeniu etapu pierwszego prace należy przesłać tego samego dnia na adres wskazany w
regulaminie. Do prac należy dołączyć poprawnie wypełniony i opieczętowany protokół. Wzór protokołu
do pobrania na stronie internetowej konkursu.
9. Nadesłane prace, ostemplowane w terminie innym niż 05.03.2018 r. będą wykluczone z konkursu.
10. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi
i niepublikowanymi.
11. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (np.: opowiadanie, list, pamiętnik, dziennik,
bajka, legenda i inne).
12. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie niepublikowanego dotychczas w całości
tekstu o objętości od jednej do dwóch stron A4.
13. Praca powinna być napisana w języku polskim. Należy ją przesłać w rękopisie w formie papierowej.
14. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na konkurs ponosi szkoła uczestnika / ów.
15. Prace nie będą odsyłane pocztą do uczestników konkursu.
16. Uczestnik konkursu do pracy powinien dołączyć kartę uczestnika (druk dostępny na www.gassa.pl).
17. Termin nadsyłania prac w etapie pierwszym upływa 05.03.2018 r. Decyduje data stempla
pocztowego.
18. Każda nadesłana praca zostanie sprawdzona przez program antyplagiatowy.
IV. Wyłanianie zwycięzców konkursu
1. Wyłanianie zwycięzców odbywa się w drugim etapie konkursu, w którym biorą udział autorzy
najlepszych prac, nadesłanych do etapu pierwszego.
2. W etapie pierwszym prace wyłaniane są według następujących kryteriów:
a) zgodność z tematem
b) poprawność językowa
c) kompozycja
d) styl
e) szczególne walory
3. W etapie pierwszym prace sprawdzane są przez polonistów Gimnazjum GASSA.
4. Punktację ustalają sprawdzający. Schemat punktowania prac dostępny jest na stronie Gimnazjum
GASSA w zakładce „Znam przysłowie”.
5. W drugim etapie, który odbędzie się 13.04.2018 r., uczestnicy staną przed zadaniem napisania
pracy, której mottem uczynią wybrane z zaproponowanych przez Jury trzech przysłów.
6. Wybrane do finału trzy przysłowia, będą pochodzić z listy dziesięciu przysłów, którą organizatorzy
opublikują na stronie internetowej www.gassa.pl nie później niż 19.03.2018 r.
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7. W drugim etapie laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Jury do dnia 23.04.2018 r.
8. Do przydzielenia nagrody uprawnione jest Jury, którego skład określa organizator.
9. Jury w wyborze zwycięzców i wyróżnionych kieruje się kryteriami własnymi, subiektywnymi
i niezależnymi.
10. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się we Wrocławiu 30.04.2018 r.

V. Postanowienia końcowe
1. Nadesłanie pracy na konkurs, oznacza zgodę autora na jej późniejsze upowszechnienie przez
organizatora na stronie internetowej i w wydawnictwach zwartych.
2. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez
uiszczania honorarium.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
5. Dane adresowe:
- adres przesyłania prac (list zwykły lub polecony):
Autorskie Gimnazjum Samorozwoju „GASSA”;
ul Kiełczowska 43/3,
Wrocław, 51-315
Dopisek: konkurs „Znam przysłowie”
- kontakt
Tel./fax: 071 355 93 67
kancelaria@gassa.pl
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