III Powiatowy Konkurs „Zwierzęta Czują”

Stosunek do zwierząt jest miarą człowieczeństwa. Niestety w dzisiejszym świecie, w którym wartości materialne
biorą górę nad uczuciami, bardzo często zapominamy o naszych braciach mniejszych. Ludzka bezduszność, a
czasem nawet zwykła bezmyślność powodują, że schroniska dla zwierząt zapełniają się setkami niechcianych
istnień. Tak jednak być nie musi. Psie czy kocie oczy mogą na nowo rozbłysnąć blaskiem nadziei i radości, jeśli
na ich drodze staną ludzie wrażliwi, gotowi do niesienia pomocy.
W ideę tej właśnie pomocy wpisuje się konkurs „Zwierzęta Czują”, który będzie organizowany cyklicznie z
okazji Światowego Dnia Zwierząt.
Regulamin
§1
Organizator
• Organizator - Stowarzyszenie „Kudłate serce”
•

Współorganizatorzy - Szkoła Podstawowa nr 4 w
Krasickiego w Przemyślu.

Przemyślu oraz Biblioteka Publiczna im. I.

•

Patronat honorowy - Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.

•

Patronat medialny - „Przyjaciel Pies” i „Kocie sprawy”.

•

Partnerzy: Przychodnia Weterynaryjna Centrum Małych Zwierząt M&P Barket, fundacja Viva.

§2
Czas i miejsce konkursu, zgłoszenia
• Gala finałowa odbędzie się 18 października 2017 r. o godz. 9.30 w Przemyskiej Bibliotece Publicznej
im. Ignacego Krasickiego ul. Grodzka 8 37-700 Przemyśl.
• Zgłoszenia należy przesyłać do 9 października 2017 r. (kartę zgłoszenia w kategorii recytacja oraz
napisany przez ucznia wiersz należy przesłać elektronicznie na adres: kudlate_serce@wp.pl – w tytule
maila „Zwierzęta czują”), natomiast prace plastyczne należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście
do szkoły Podstawowej nr 4 ul. Św. Jana Nepomucena 10 37-700 Przemyśl z dopiskiem na kopercie –
konkurs „Zwierzęta czują” – Małgorzata Fil).
§3
Cele konkursu
• Uświadomienie, że zwierzę nie jest rzeczą i należy mu się szacunek.
• Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt.
• Kształtowanie odpowiedzialnych postaw wobec zwierząt.
• Zapoznanie uczniów z działalnością Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.

§4

Uczestnicy
• Uczestnikami konkursu są:
• I grupa - uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych
• II grupa - uczniowie klas II-III gimnazjów
• Uczestnik wyraża zgodę na prezentację swojej pracy podczas gali finałowej oraz na wystawie
pokonkursowej.

§5

Zasady konkursu
• Konkurs dla obu grup wiekowych odbywa się w trzech kategoriach: plastycznej, recytatorskiej i
literackiej.
Konkurs plastyczny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace plastyczne, dotyczące tematu konkursu
„Zwierzęta czują”.
Prace konkursowe mogą być wykonane zarówno w poziomie jak i w pionie dowolną techniką, na
kartonie formatu A3.
Każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, klasą oraz
imieniem i nazwiskiem opiekuna, a także telefonem kontaktowym do szkoły lub opiekuna.
Każdy uczestnik może zgłosić od 1 do 3 prac.
Wybrane prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej.
Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, a zwycięzcom zostaną przyznane nagrody.
Wręczenie nagród odbędzie się 18 października 2017 r. o godz. 9.30 w Przemyskiej Bibliotece
Publicznej im. Ignacego Krasickiego ul. Grodzka 8 37-700 Przemyśl.
Złożone w konkursie prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania przechodzą na własność
organizatorów.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej
jakości, wykonanych na złym formacie oraz takich, które w inny sposób naruszają niniejszy
regulamin.
Zgłoszenia należy przesyłać do 9 października 2017 r. (prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć
osobiście do szkoły Podstawowej nr 4 ul. Św. Jana Nepomucena 10 37-700 Przemyśl z dopiskiem
na kopercie – konkurs „Zwierzęta czują” – Małgorzata Fil).
Zwycięzcy zostaną powiadomieni do 13.10.2017 r. i zaproszeni na galę finałową.
Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

Konkurs recytatorski:
•
•
•
•
•

•
•

Uczestnicy recytują dowolnie wybrany wiersz związany z tematem konkursu „Zwierzęta czują”.
Czas prezentacji nie może przekroczyć 4 minut.
Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 4 uczestników.
Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (rekwizyty, podkład muzyczny
itp.)
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres
kudłate_serce@wp.pl z dopiskiem w tytule maila konkurs „Zwierzęta czują” do 9 października
2017 r. Karta zgłoszenia przesłana została w załączniku, a także jest do pobrania na stronie
http://kudlate-serce.pl/konkurs-zwierzeta-czuja/
Prezentacje konkursowe odbędą się 18 października 2017 r. o godz. 9.30 w Przemyskiej Bibliotece
Publicznej im. Ignacego Krasickiego ul. Grodzka 8 37-700 Przemyśl.
Prezentacje zostaną ocenione przez komisję konkursową, a zwycięzcom zostaną przyznane
nagrody.

•

Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

Konkurs literacki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza związanego z tematem
konkursu „Zwierzęta czują”.
Każda praca powinna zawierać tytuł, imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, imię i nazwisko
opiekuna.
Prace nie mogły być wcześniej publikowane.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace.
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie prac w formie elektronicznej (z dopiskiem
„Zwierzęta czują”) na adres : kudlate_serce@wp.pl do 9 października 2017 r.
Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, a zwycięzcom zostaną przyznane nagrody.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni do 13.10.2017 r. i zaproszeni na galę finałową.
Nagrodzone prace zostaną publicznie odczytane podczas gali finałowej.
Wręczenie nagród odbędzie się 18 października 2017 r. o godz. 9.30 w Przemyskiej Bibliotece
Publicznej im. Ignacego Krasickiego ul. Grodzka 8 37-700 Przemyśl.
Prace złożone w konkursie nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania przechodzą na własność
organizatorów.
Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.
§6

Nagrody
•
•

Powołane przez organizatora jury przyzna nagrody rzeczowe w każdej kategorii konkursowej.
Decyzja jury jest niepodważalna.
§8

Postanowienia końcowe
•
•
•
•

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej http://kudlateserce.pl/konkurs-zwierzeta-czuja/
Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu bez podania przyczyn.
Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptację regulaminu.
Recytatorzy, zwycięzcy oraz inni chętni uczniowie zaproszeni są na gale finałową, która odbędzie
się w Przemyskiej Bibliotece Publicznej w dniu 18 października 2017 r. w godzinach 9.30 – 13.30

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 608 850 957

Organizator:

Patronat honorowy:

Współorganizatorzy:

Patronat medialny:

Partnerzy:

