Regulamin Konkursu „Bóg-Honor-Ojczyzna w dziejach kultury narodowej”
w kategorii Konkurs Pieśni Patriotycznej
Organizator: Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku
Temat: „My, młodzi, śpiewem chwalmy... - Bóg–Honor–Ojczyzna w oczach młodzieży”.
Cele konkursu:
• kształtowanie w młodym pokoleniu postaw patriotycznych i szacunku dla rodzimej historii,
kultury i tradycji
• rozwijanie zainteresowań i doskonalenie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży
• zachęcanie młodych do uczestnictwa w działaniach artystycznych lokalnej społeczności
• promowanie utalentowanej muzycznie młodzieży
Założenia organizacyjne:
1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas VI szkół podstawowych
b) uczniowie gimnazjów
2. Każda szkoła może wytypować dwóch wykonawców indywidualnych (solistów) i jeden zespół
wokalny (do 6 osób) z każdej grupy wiekowej.
3. Każdy wykonawca jest zobowiązany zaprezentować jeden utwór muzyczny zgodny z tematem
konkursu. Podkładem muzycznym może być nagranie instrumentalne (CD, pendrive - bez słów,
półplayback) bądź akompaniament własny.
4. Komisja konkursowa oceniając prezentacje uczestników będzie uwzględniać:
a) dobór repertuaru: zgodność z tematem, wartość artystyczną oraz walory niesionego przesłania
b) warunki głosowe, muzykalność, dykcję wykonawcy
c) interpretację utworu
d) indywidualność artystyczną wykonawcy i ogólny wyraz artystyczny
Decyzja Komisji jest ostateczna.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do dnia 13 kwietnia do godz. 12.00
karty zgłoszenia uczestnika (w załączeniu):
a) pocztą na adres szkoły: Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II
ul. ks. R. Jaworskiego 25
09-100 Płońsk
b) faxem pod numer 23 662 21 67
c) elektronicznie na adres internetowy organizatorów konkursu: gimnaz1@wp.pl
6. Eliminacje konkursowe odbędą się 27 kwietnia 2016r. o godz. 10.00 w Gimnazjum nr 1
im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku.
7. Podczas eliminacji organizator gwarantuje:
• 4 mikrofony dynamiczne
• odtwarzacz CD
• laptop (jeśli nośnikiem podkładu muzycznego jest pendrive)
• odsłuch
8. Komisję konkursową będą stanowić nauczyciele – opiekunowie zgłoszonych do konkursu
wokalistów, przy czym obowiązuje zasada, że nauczyciel-juror nie ocenia występu własnych
podopiecznych.
9. Komisja konkursowa przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia:
a) laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody i dyplomy
b) pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania.
10. Zdobywcy I m-ca zaprezentują się szerszej publiczności podczas Finału Konkursu
Bóg-Honor-Ojczyzna.
Szczegółowe informacje nt. Finału organizator przekaże do szkół telefonicznie lub mailowo.
Kontakt w sprawach dotyczących konkursu:
sekretariat szkoły – tel. 23 662 21 67 / Alicja Kwiatkowska - tel. 504 318 708

…............................
(pieczęć szkoły )

XVI EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU
„BÓG-HONOR-OJCZYZNA W DZIEJACH KULTURY NARODOWEJ”
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA – KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Nazwa, adres, telefon szkoły zgłaszającej: …..................................................................................
….......................................................................................................................................................

Imię i nazwisko uczestnika / nazwa zespołu (ilość wykonawców i ich nazwiska):
….......................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................

Kategoria wiekowa: …......................................................................................................................

Tytuł i autor utworu:
…....................................................................................................................................................... .

Rodzaj podkładu muzycznego/akompaniamentu:
…....................................................................................................................................................... .

Imię i nazwisko opiekuna:
…....................................................................................................................................................... .
Oświadczenie opiekuna:
Oświadczam, że zapoznałem/-am swoich podopiecznych z regulaminem Konkursu,
uzyskałem/-am od nich akceptację treści oraz wymaganą przepisami zgodę rodziców na przetwarza
nie i udostępnianie danych osobowych i wizerunku uczniów na potrzeby przeprowadzenia konkursu
przez Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku, a także w różnych materiałach i akcjach
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością w/w placówki.

…......................................
(miejscowość, data)

….........................................
(czytelny podpis opiekuna )

Regulamin Konkursu „Bóg-Honor-Ojczyzna w dziejach kultury narodowej”
w kategorii Konkurs Plastyczny
Organizator: Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku
Temat: „Wy jesteście przyszłością świata” - plakat promujący Światowe Dni Młodzieży

w Polsce”.
Cele konkursu:
• kształtowanie w młodym pokoleniu postaw patriotycznych i szacunku dla rodzimej historii,
kultury i tradycji
• rozwijanie zainteresowań i wyobraźni plastycznej oraz doskonalenie warsztatu
artystycznego dzieci i młodzieży
• zachęcanie młodych do uczestnictwa w działaniach twórczych lokalnej społeczności
• promowanie utalentowanej plastycznie młodzieży
Założenia organizacyjne:
1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas VI szkół podstawowych
b) uczniowie gimnazjów
2. Każda szkoła może wytypować maksymalnie pięciu uczestników z każdej grupy wiekowej.
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany wykonać samodzielnie, w czasie nie dłuższym niż 3 godziny
plakat w formacie A3 lub A2, w dowolnej technice, zgodny z tematem konkursu.
4. Komisja konkursowa oceniając prezentacje uczestników będzie uwzględniać:
a) zgodność pracy z tematem
b) samodzielność wykonania
c) oryginalność ujęcia tematu
d) estetykę wykonania i ogólne wrażenie artystyczne
Decyzja Komisji jest ostateczna.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do dnia 13 kwietnia do godz. 12.00
karty zgłoszenia uczestnika (w załączeniu):
a) pocztą na adres szkoły: Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II
ul. ks. R. Jaworskiego 25
09-100 Płońsk
b) faxem pod numer 23 662 21 67
c) elektronicznie na adres internetowy organizatorów konkursu: gimnaz1@wp.pl
6. Eliminacje konkursowe odbędą się 25 kwietnia 2016r. o godz. 10.00 w Gimnazjum nr 1
im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku.
7. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia papieru w formacie A3 i A2 (do wyboru);
pozostałe materiały niezbędne do wykonania pracy uczestnik zabezpiecza we własnym zakresie.
8. Komisję konkursową będą stanowić nauczyciele – opiekunowie zgłoszonych do konkursu
uczestników, przy czym obowiązuje zasada, że nauczyciel-juror nie ocenia prac własnych
podopiecznych.
9. Komisja konkursowa przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia:
a) laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody i dyplomy
b) pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania.
10. Prace wykonane przez uczestników konkursu przechodzą na własność organizatora; organizator
zastrzega sobie prawo wykorzystania nagrodzonych prac w celu zorganizowania wystawy
pokonkursowej, która po raz pierwszy zostanie publicznie zaprezentowana podczas Finału
Konkursu Bóg-Honor-Ojczyzna.
Szczegółowe informacje nt. Finału organizator przekaże do szkół telefonicznie lub mailowo.
Kontakt w sprawach dotyczących konkursu:
sekretariat szkoły – tel. 23 662 21 67
Alicja Kwiatkowska - tel. 504 318 708

…............................
(pieczęć szkoły )

XVI EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU
„BÓG-HONOR-OJCZYZNA W DZIEJACH KULTURY NARODOWEJ”

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA – KONKURS PLASTYCZNY

Nazwa, adres, telefon szkoły zgłaszającej: …..................................................................................
….......................................................................................................................................................

Imię i nazwisko uczestnika:
1. ….......................................................................................................................................................
2. ….......................................................................................................................................................
3. ….......................................................................................................................................................
4. ….......................................................................................................................................................
5. ….......................................................................................................................................................

Kategoria wiekowa: …......................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna:
…....................................................................................................................................................... .

Oświadczenie opiekuna:
Oświadczam, że zapoznałem/-am swoich podopiecznych z regulaminem Konkursu,
uzyskałem/-am od nich akceptację treści oraz wymaganą przepisami zgodę rodziców na przetwarza
nie i udostępnianie danych osobowych i wizerunku uczniów na potrzeby przeprowadzenia konkursu
przez Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku, a także w różnych materiałach i akcjach
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością w/w placówki.

…......................................
(miejscowość, data)

….........................................
(czytelny podpis opiekuna )

Regulamin Konkursu „Bóg-Honor-Ojczyzna w dziejach kultury narodowej”
w kategorii Konkurs Recytatorski
Organizator: Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku
Temat: „My, młodzi, słowem chwalmy… - Bóg-Honor-Ojczyzna we współczesnej poezji

i prozie”.
Cele konkursu:
• kształtowanie w młodym pokoleniu postaw patriotycznych i szacunku dla rodzimej historii,
kultury i tradycji
• pogłębianie znajomości współczesnej poezji i prozy promującej wyżej wskazane wartości
• rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich
•
upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży
Założenia organizacyjne:
1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas VI szkół podstawowych
b) uczniowie gimnazjów
2. Każda szkoła może wytypować maksymalnie pięciu uczestników z każdej grupy wiekowej.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest zaprezentować w nieprzekraczalnym czasie 5 minut
dowolny utwór poetycki lub fragment prozy zgodny z tematem konkursu, pochodzący
z II poł. XX w.
4. Komisja konkursowa oceniając prezentacje uczestników będzie uwzględniać:
a) dobór tekstu: zgodność z tematem konkursu, poziom trudności i oryginalność
b) pamięciowe opanowanie tekstu i sposób jego interpretacji
c) kulturę słowa (dykcja, prawidłowa emisja głosu - jego siła, wysokość, barwa, wyrazistość
słowa, wyrazistość frazy, pauza artystyczna...)
d) ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)
Decyzja Komisji jest ostateczna.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do dnia 13 kwietnia do godz. 12.00
karty zgłoszenia uczestnika (w załączeniu):
a) pocztą na adres szkoły: Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II
ul. ks. R. Jaworskiego 25
09-100 Płońsk
b) faxem pod numer 23 662 21 67
c) elektronicznie na adres internetowy organizatorów konkursu: gimnaz1@wp.pl
6. Eliminacje konkursowe odbędą się 22 kwietnia 2016r. o godz. 10.00 w Gimnazjum nr 1
im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku.
7. Organizator dopuszcza wykorzystanie przez recytatorów podkładu muzycznego i rekwizytów
(należy go o tym fakcie uprzednio poinformować)
8. Komisję konkursową będą stanowić nauczyciele – opiekunowie zgłoszonych do konkursu
recytatorów, przy czym obowiązuje zasada, że nauczyciel-juror nie ocenia wystąpień własnych
podopiecznych.
9. Komisja konkursowa przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia:
a) laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody i dyplomy
b) pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania.
10. Zdobywcy I m-ca zaprezentują się szerszej publiczności podczas Finału Konkursu
Bóg-Honor-Ojczyzna przewidzianego na dzień ….. maja 2016 r.
Szczegółowe informacje nt. Finału organizator przekaże do szkół telefonicznie lub mailowo.
Kontakt w sprawach dotyczących konkursu:
sekretariat szkoły – tel. 23 662 21 67
Alicja Kwiatkowska - tel. 504 318 708

…............................
(pieczęć szkoły )

XVI EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU
„BÓG-HONOR-OJCZYZNA W DZIEJACH KULTURY NARODOWEJ”

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA – KONKURS RECYTATORSKI

Nazwa, adres, telefon szkoły zgłaszającej: …..................................................................................
….......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika:
1. ….......................................................................................................................................................
2. ….......................................................................................................................................................
3. ….......................................................................................................................................................
4. ….......................................................................................................................................................
5. ….......................................................................................................................................................

Kategoria wiekowa: …......................................................................................................................
Tytuł i autor utworu:
…....................................................................................................................................................... .
Rodzaj podkładu muzycznego / rekwizyty:
…....................................................................................................................................................... .
Imię i nazwisko opiekuna:
…....................................................................................................................................................... .

Oświadczenie opiekuna:
Oświadczam, że zapoznałem/-am swoich podopiecznych z regulaminem Konkursu,
uzyskałem/-am od nich akceptację treści oraz wymaganą przepisami zgodę rodziców na przetwarza
nie i udostępnianie danych osobowych i wizerunku uczniów na potrzeby przeprowadzenia konkursu
przez Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku, a także w różnych materiałach i akcjach
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością w/w placówki.
…......................................
(miejscowość, data)

….........................................
(czytelny podpis opiekuna )

Regulamin Konkursu „Bóg-Honor-Ojczyzna w dziejach kultury narodowej”
w kategorii Konkurs Literacki
Organizator: Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku
Motto XVI edycji konkursu:„Jezus pragnie, abyście uczynili ze swego życia coś wielkiego”-

młodzi w oczekiwaniu na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie”.
Cele konkursu:
• rozbudzanie szacunku dla rodzimej historii, kultury i tradycji
• odkrywanie bogactwa i piękna otaczającego świata
• upowszechnianie ideałów humanizmu i patriotyzmu
• rozwijanie uzdolnień twórczych, wrażliwości i wyobraźni młodych oraz doskonalenie
ich umiejętności literackich
• zachęcenie utalentowanych uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej
• popularyzowanie twórczości dzieci i młodzieży wśród lokalnej społeczności
Założenia organizacyjne:
1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas VI szkół podstawowych
b) uczniowie gimnazjów
2. Każda szkoła może wytypować maksymalnie pięciu uczestników z każdej grupy wiekowej.
3. Zadanie konkursowe polega na napisaniu podczas eliminacji, w czasie nie dłuższym niż 2 godz..
pracy literackiej o objętości do dwóch stron formatu A4 , której temat i forma zostaną sprecyzowane tuż przed przystąpieniem uczestników do zmagań konkursowych.
Zawarte na wstępie regulaminu motto konkursu wyznacza szeroki kadr i myśl przewodnią
zadań konkursowych i należy je traktować jako pomoc w przygotowaniach do konkursu.
4. Komisja konkursowa oceniając prace uczestników będzie uwzględniać:
• oryginalność w realizacji pomysłu
• twórczy charakter pracy
• zawartość treści i walory niesionego przesłania
• bogactwo słownictwa i środków stylistycznych
• kompozycję, poprawność stylistyczną i językową, estetykę pracy, poprawność formy
Decyzja Komisji jest ostateczna.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do dnia 13 kwietnia do godz. 12.00
karty zgłoszenia uczestnika (w załączeniu):
a) pocztą na adres szkoły: Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II
ul. ks. R. Jaworskiego 25
09-100 Płońsk
b) faxem pod numer 23 662 21 67
c) elektronicznie na adres internetowy organizatorów konkursu: gimnaz1@wp.pl
6. Eliminacje konkursowe odbędą się 26 kwietnia 2016r. o godz. 10.00 w Gimnazjum nr 1
im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku.
7. Komisja konkursowa przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia:
a) laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody i dyplomy
b) pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania.
8. Prace wykonane przez uczestników konkursu przechodzą na własność organizatora; organizator
zastrzega sobie prawo wykorzystania nagrodzonych prac w materiałach informacyjnych i promo
cyjnych - po raz pierwszy podczas Finału Konkursu Bóg-Honor-Ojczyzna
Szczegółowe informacje nt. Finału organizator przekaże do szkół telefonicznie lub mailowo.
Kontakt w sprawach dotyczących konkursu:
sekretariat szkoły – tel. 23 662 21 67
Alicja Kwiatkowska - tel. 504 318 708

............................
(pieczęć szkoły )

XVI EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU
„BÓG-HONOR-OJCZYZNA W DZIEJACH KULTURY NARODOWEJ”

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA – KONKURS LITERACKI

Nazwa, adres, telefon szkoły zgłaszającej: …..................................................................................
….......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika:
1. ….......................................................................................................................................................
2. ….......................................................................................................................................................
3. ….......................................................................................................................................................
4. ….......................................................................................................................................................
5. ….......................................................................................................................................................

Kategoria wiekowa: …......................................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna:
…....................................................................................................................................................... .

Oświadczenie opiekuna:
Oświadczam, że zapoznałem/-am swoich podopiecznych z regulaminem Konkursu,
uzyskałem/-am od nich akceptację treści oraz wymaganą przepisami zgodę rodziców na przetwarza
nie i udostępnianie danych osobowych i wizerunku uczniów na potrzeby przeprowadzenia konkursu
przez Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku, a także w różnych materiałach i akcjach
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością w/w placówki.

…......................................
(miejscowość, data)

….........................................
(czytelny podpis opiekuna )

