„Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele
miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo jest tylko jedno”.
Oliver Wendel Holmes

REGULAMIN KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO

„Moja Mała Ojczyzna - Chodkowo Moje
Rodowe Gniazdo”
I. Organizator Konkursu:
Stowarzyszenie Rodów Chodkowskich
II. Cele Konkursu:
 zachęcanie dzieci i młodzieży do rozwijania artystycznej i twórczych pasji,
pogłębienia różnorodnych zainteresowań,
 zachęcanie do korzystania z różnych źródeł wiedzy w celu zdobycia niezbędnych
wiadomości o „małej ojczyźnie i rodowym gnieździe” oraz uporządkowania tej
wiedzy i zgromadzonych materiałów,
 upowszechnianie wiedzy istotnej dla tożsamości rodzinnej, regionalnej
i narodowej,
 wyzwalanie twórczej aktywności uczestników konkursu,
 odkrywanie talentów,
 kształtowanie pamięci i szacunku wobec rodzinnych dokonań,
 uwrażliwienie na potrzeby patriotyzmu i szacunku do drugiego człowieka,
 wykorzystanie różnorodnych technik w pracy,
 umożliwienie poznania i zaprezentowania ważnych miejsc, historycznych
wydarzeń, fotografowania niezwykłych obiektów, opisywanie przyrody w ” Mojej
Małej Ojczyźnie oraz Rodzinnym Gnieździe”.

III. Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i
gimnazjalnych gimnazjów gminy Płoniawy-Bramura, gmin ościennych oraz innych
gmin w których mieszkają Chodkowscy. Do konkursu zapraszamy również dzieci i
młodzież Stowarzyszenia Rodów Chodkowskich niezależnie gdzie mieszkają i do
jakiej uczęszczają szkoły.
Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną,
samodzielnie wykonaną pracę w swojej kategorii wiekowej. W konkursie mogą brać
udział jedynie prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie były oceniane w
żadnym konkursie.
Kategorie wiekowe :
1. Szkoła Podstawowa – klasy I-III
2. Szkoła Podstawowa – klasy IV-VI
3. Gimnazjum – klasy I-III
Technika i format
Każdy uczestnik wykonuje pracę interdyscyplinarną przedstawiającą jeden z
tematów wymienionych w Celach Konkursu. Praca może być wykonana w dowolny
sposób - techniką graficzną, malarską, fotograficzną, może być w postaci fotoreportażu
i dowolnej formy literackiej.
Format prac malarskich, graficznych i fotografii
maksymalnie A3. Dopuszcza się też prace w innych technikach nie wymienionych
wyżej.
IV. Postanowienia Końcowe
Zgłaszanie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem Stowarzyszeniu
Rodów Chodkowskich praw do swobodnego dysponowania pracami w tym do
publikowania i prezentowania prac w ekspozycjach, publikacjach i opracowaniach
związanych z konkursem. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za
uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

Rozstrzygnięcie konkursu
Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu konkursu podejmuje komisja konkursowa
powołana przez organizatora konkursu. Werdykt Komisji Konkursowej ma charakter
ostateczny. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie I, II , III miejsca

w każdej kategorii. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród
odbędzie się podczas VIII Zjazdu Rodów Chodkowskich w Chodkowie Wielkim
w dn. 1 lipca 2017roku.
Zgłoszona praca powinna zawierać na odwrocie lub w załączonej kopercie:
Imię i nazwisko autora, kategorię wiekową, adres uczestnika, nazwę i adres
szkoły oraz podpisane oświadczenie przez rodzica lub opiekuna uczestnika konkursu
o treści :
Przekazuję wykonaną przez moje dziecko …………………………………………………
pracę na Konkurs „Moja Mała Ojczyzna - Chodkowo Moje Rodowe Gniazdo”.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu
Interdyscyplinarnego „Moja Mała Ojczyzna - Chodkowo Moje Rodowe Gniazdo” i
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez
Stowarzyszenie Rodów Chodkowskich w celach konkursowych zgodnie z art. 23 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002r.,Nr 101, poz.926 z późn.zm.)’’.
czytelny podpis rodzica

Termin i miejsce nadsyłania prac
Termin składania prac to 1 czerwca 2017r.
Prace należy składać lub przesyłać na adres :
Stowarzyszenie Rodów Chodkowskich
Chodkowo Wielkie (Szkoła Podstawowa)
06-210 Płoniawy –Bramura

Chodkowo Wielkie, 1 luty 2016r.

