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JEŚLI PISZESZ BAJKI, BAŚNIE LUB MASZ NIEZWYKŁĄ WYOBRAŹNIĘ TEN TURNIEJ
JEST DLA CIEBIE! NIE ZWLEKAJ! NAPISZ BAJKĘ I PRZYŚLIJ DO NAS! 

  

  

NAPISZ BAJKĘ DLA MALUCHA! 

  

  

  

  

  

 CELE TURNIEJU:
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    -  Rozbudzanie      zainteresowań czytelniczych.  
    -  Rozwijanie      zdolności twórczego myślenia.  
    -  Pobudzanie      wyobraźni i fantazji.  
    -  Rozwijanie      umiejętności pisania tekstów literackich.  

  

  

  

  

  

WARUNKI TURNIEJU:

  

    
    -  Turniej      adresowany jest do uczniów klas I - VI szkół podstawowych.  
    -  W      przypadku uczniów klas I dopuszczalna jest pomoc rodzica ale tylko w      kwestii
zapisu. Treść bajki, baśni powinna być wymyślona przez ucznia.   
    -  Przedmiotem      turnieju jest samodzielne napisanie bajki, baśni (tematyka dowolna). Do  
   pracy można dołączyć ilustracje. Prace mogą być napisane na komputerze lub      odręcznie. 
 
    -  Prace      konkursowe nie powinny być nigdzie dotąd publikowane i nagradzane.  
    -  Jeden      uczestnik może przekazać dowolną liczbę prac.  
    -  Bajki,      baśnie oceniać będą dzieci z      Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Józefowie
po nadzorem powołanej      komisji.   
    -  Wszystkie bajki, baśnie zostaną zebrane, opracowane graficznie,      wydrukowane przez
członków Koła Przyjaciół Biblioteki Szkoły Podstawowej w      Józefowie i przekazane do
zaprzyjaźnionych przedszkoli oraz opublikowane      na stronach internetowych: www.ejo
zefow.pl
www.spjozefow.hekko.pl
. 
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    -  Do      zgłaszanych prac należy dołączyć informację o autorze, opiekunie oraz      zgodę
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji turnieju (      załącznik nr 1 do
regulaminu).   
    -  Bajka,      baśń powinna być zaopatrzona w tytuł.  
    -  W      przypadku wykrycia plagiatu (kradzież cudzego tekstu) praca zostanie      wycofana
z turnieju.   

  

  

  

  

  

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

  

    
    -  Prace      należy dostarczyć do 19 XII 2014r.  
    -  Prace      napisane na komputerze należy przesłać w wersji elektronicznej na adres
spjozefow@interia.pl, jeśli praca napisana jest odręcznie należy ją  przesłać na adres: Szkoła
Podstawowa im.      Mieczysława Romanowskiego w Józefowie, ul. Górnicza 21, 23-460
Józefów.   
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NAGRODY:

  

    
    -  Wszyscy uczestnicy otrzymają       dyplomy Bajkopisarza, a autorzy bajek, baśni
ocenionych przez dzieci najwyżej, otrzymają dodatkowo nagrody.   
    -  Opiekunowie otrzymają podziękowania.   

  

  

  

  

  

UWAGI:
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    -  W      sprawach spornych wynikających z regulaminu ostateczną decyzję podejmują     
organizatorzy.   
    -  Prace      nadesłane na turniej nie będą zwracane.  

  

  

 &gt;&gt;FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY &lt;&lt;
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pliki_na_stronie/2014_2015/FORMULARZ_ZGlOSZENIOWY.doc

