Stowarzyszenie
PolsCork

Szkoła Polska
przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cork
w związku ze Świętem Niepodległości,
ma zaszczyt zaprosić wszystkich uczniów
szkół polonijnych z Irlandii do udziału w konkursie:

§1
Zasady konkursu
1. Organizatorem konkursu „Polska – tu są moje korzenie” jest Szkoła Polska przy
Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cork oraz Stowarzyszenie Polscork,
Ambasada RP w Dublinie.
2. Konkurs współfinansowany jest ze środków polonijnych Ambasady RP w Dublinie
oraz Stowarzyszenia PolsCork.
3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polskiej w Irlandii. Udział mogą
brać uczniowie klas 4-8 oraz liceum, uczęszczający do szkół polskich czy szkół
polonijnych w Irlandii.

§2
Cele konkursu
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•

Wspieranie wychowania patriotycznego i rozwijanie postaw obywatelskich
młodego pokolenia przez różnorodne formy artystyczne.

•

Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i
kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją, wartościami i
symbolami narodowymi;

•

Rozwijanie zainteresowań i pogłębienie wiedzy o Polsce, regionie i swojej
miejscowości;

•

Kształtowanie poczucia przynależności do narodu, kraju i „małej ojczyzny” swojej miejscowości;
Ukazywanie piękna naszej ojczyzny;

•

Budowanie pozytywnego wizerunku kraju wśród młodych Polaków;

•

Wspieranie najbardziej uzdolnionych artystycznie dzieci i umożliwienie

•

prezentacji ich umiejętności plastycznych, literackich i filmowych;
•

Rozwijanie ekspresji twórczej u dzieci, budzenie zainteresowań przeszłością i
motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy;

•

Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów;

•

Promowanie młodych talentów plastycznych, literackich, filmowych wśród
dzieci i młodzieży;

•

Propagowanie piękna języka polskiego oraz rozwijanie zdolności posługiwania
się językiem polskim;

•

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

§3
Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest samodzielne wykonanie pracy
plastycznej, literackiej i/lub filmowej realizującej temat „Polska – tam są moje
korzenie” i przesłanie pracy na adres e-mailowy: cork@orpeg.pl
2. Każdy uczestnik może złożyć lub wysłać tylko jedną pracę plastyczną, literacką lub
filmową. Oceniane będą tylko prace indywidualne, wykonane przez uczestnika
konkursu samodzielnie i wcześniej nigdzie niepublikowane.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
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4. Prace konkursowe należy przedłożyć organizatorowi w jednej z form:
a) skanu pracy plastycznej zapisanej w formacie PDF (nie większej niż 10 MB),
b) zdjęcia pracy plastycznej zapisanej w formacie JPG minimalna rozdzielczość 1500
pixeli,
c) Prace konkursowe należy wykonać w formie płaskiej, dowolną techniką plastyczną,
w formacie A4 lub A3,
d) pracy literackiej zapisanej w WORD lub PDF. Prace literackie należy napisać na
komputerze (rozmiar czcionki 12) minimum 150 słów,
e) klip filmowy powinien być zapisany w formie pliku video w formacie: MPEG-4,
nie może być dłuższy niż 3 minuty,
f) w tytule pracy proszę umieścić nazwę konkursu, imię i nazwisko uczestnika
konkursu i klasę,
g) w treści emaila należy podać imię, nazwisko, klasę uczestnika konkursu i nazwę
szkoły, do której uczęszcza wraz z jej adresem,
h) do przesyłanej pracy konkursowej należy załączyć skan karty zgłoszenia,
i) prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą brane pod uwagę,
j) organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace niekompletne, niezgodne z
regulaminem lub nieterminowe zgłoszenia do konkurs,
k) konkurs trwa od 08.10.2021r. do 14.11.2021r.
l) rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi 25 listopada 2021r.
ł) każdy uczestnik może wziąć udział zarówno w kategorii plastycznej, literackiej jak i
wideo.

§4
Zasady przyznawania nagród
1. Spośród nadesłanych prac jury wybierze po trzy najlepsze prace w każdym z
trzech kategorii. Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę: zgodność z
tematem, poprawność merytoryczną, atrakcyjność pomysłu i wykonania,
samodzielność wykonania.
2. Jury Konkursu może przyznać wyróżnienia innym niż nagrodzone pracom.
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3. Przewidywane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla wszystkich uczestników
konkursu.
4. Rozwiązanie konkursu zostanie ogłoszone. Lista laureatów konkursu
ogłoszona zostanie na stronie internetowej szkoły www.cork.orpeg.pl,
Facebooku szkoły.
5. Nagrodzone prace zamieszczone zostaną na fanpagu szkoły oraz stronie
internetowej szkoły.
6. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adresy szkół.
7. W skład jury wchodzą nauczyciele Szkoły Polskiej w Cork, przedstawiciele
Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

§5
Postanowienia końcowe

1. Przesłanie pracy plastycznej wraz z wypełnioną Kartą zgłoszeniową jest
równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
2. Osoby nagrodzone wyrażają zgodę na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska,
pracy na stronie internetowej Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997
r. o ochronie danych osobowych oraz na upublicznienie swoich prac.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich prac w celach promocyjnych.
4. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać drogą mailową pod adresem:
cork@orpeg.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorzy
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