VII EDYCJA KONKURSU JESTEM POLAKIEM
O NAGRODĘ POSŁANKI NA SEJM RP
MARII MAŁGORZATY JANYSKA

Czarnków, 25 marca 2019 r.

REGULAMIN
1.Organizatorem konkursu „Jestem Polakiem” jest Posłanka na Sejm RP Maria
Małgorzata Janyska.
2.Konkurs obejmuje 3 moduły: plastyczny, literacki, filmowy.
3. Celem konkursu jest przedstawienie głównego tematu tegorocznej edycji - „30 lat
wolności i praw obywatelskich w 30. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989
roku”.
4. Konkurs jest adresowany do młodzieży szkolnej następujących kategorii
wiekowych:
- uczniowie szkół podstawowych klas I-III,
- uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII,
- młodzież gimnazjalna,
- młodzież ponadgimnazjalna.
5. Czas trwania konkursu: 25 marca - 30 kwietnia 2019 r.
6. Moduł plastyczny
Przedmiotem modułu plastycznego jest wykonanie dowolną techniką pracy
plastycznej, która będzie odzwierciedleniem tematu: Czym jest dla mnie
wolność? Moja wolność i jej przejawy na co dzień.
- Do każdej pracy powinny być dołączone poniższe informacje (pisane
DRUKOWANYMI LITERAMI):
• nazwisko i imię ucznia
• adres zamieszkania, numer telefonu
• nazwa i adres szkoły oraz adres mailowy szkoły (wszelkie informacje dotyczące
konkursu będą przesyłane drogą elektroniczną)i klasa ucznia
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• zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów ww. konkursu oraz na
wykorzystanie wybranych prac w wystawach plastycznych, w tym wystawie
pokonkursowej, podpisana przez rodzica, opiekuna prawnego uczestnika lub samego
uczestnika (w przypadku osób pełnoletnich)
- Kryteria oceny:
• zgodność pracy z regulaminem
• ocena pomysłowości i oryginalności przekazu treści
• czytelność przekazu
- Z każdej szkoły mogą być nadesłane maksymalnie 3 prace w każdej kategorii wiekowej
- Wybrane prace najpóźniej do dnia 30 kwietnia należy dostarczyć lub przesłać (liczy się data stempla
pocztowego) do Biura Poselskiego Posłanki na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyska na adres ul.
Ogrodowa 25, 64-700 Czarnków.

7.Moduł literacki
Przedmiotem modułu literackiego jest przedstawienie wypowiedzi pisemnej w formie
dziennika, wywiadu lub opowiadania w temacie: Czym jest dla mnie wolność?
Moje prawa obywatelskie w codziennym życiu, w tym prawa ucznia i
dziecka.
- Objętość pracymaksymalnie4 strony A4
- Praca powinna być napisana na komputerze, czcionka 12 Times New Roman
- Do każdej pracy powinny być dołączone poniższe informacje (pisane
DRUKOWANYMI LITERAMI):
• nazwisko i imię ucznia
• adres zamieszkania, numer telefonu
• nazwa i adres szkoły oraz adres mailowy szkoły (wszelkie informacje dotyczące
konkursu będą przesyłane drogą elektroniczną)i klasa ucznia
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów ww. konkursu oraz na
wykorzystanie wybranych prac w wystawach plastycznych, w tym wystawie
pokonkursowej, podpisana przez rodzica, opiekuna prawnego uczestnika lub samego
uczestnika (w przypadku osób pełnoletnich)
- Kryteria oceny:
• zgodność pracy z regulaminem
• ocena pomysłowości i oryginalności przekazu treści
• czytelność przekazu
- Z każdej szkoły mogą być nadesłane maksymalnie 3 prace w każdej kategorii wiekowej
- Wybrane prace najpóźniej do dnia 30 kwietnia należy dostarczyć lub przesłać (liczy się data stempla
pocztowego) do Biura Poselskiego Posłanki na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyska na adres ul.
Ogrodowa 25, 64-700 Czarnków.
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8.Moduł filmowy
Przedmiotem modułu filmowego jest przedstawienie przez grupę uczniów (max. 5
osobową) krótkiej scenki, reportażu, wywiadu w temacie: Symboliczne
wydarzenie lub osoby - ich postawy / działalność, w procesie
demokratyzacji w Polsce po ’89 roku, a także ich wpływ na dzisiejszą
Polskę
- Film może być nakręcony telefonem komórkowym lub kamerą
- Długość filmu nie może przekroczyć 7 minut
- Nagranie należy zapisać na płycie CD/DVD w formacie mov, MP4 lub avi
- Płytę z nagraniem należy starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniami
- Do każdego filmu powinny być dołączone poniższe informacje (pisane
DRUKOWANYMI LITERAMI):
• nazwisko i imię ucznia
• adres zamieszkania, numer telefonu
• nazwa i adres szkoły oraz adres mailowy szkoły (wszelkie informacje dotyczące
konkursu będą przesyłane drogą elektroniczną)i klasa ucznia
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów ww. konkursu oraz na
wykorzystanie wybranych prac w wystawach plastycznych, w tym wystawie
pokonkursowej, podpisana przez rodzica, opiekuna prawnego uczestnika lub samego
uczestnika (w przypadku osób pełnoletnich)
- Kryteria oceny:
• zgodność pracy z regulaminem
• ocena pomysłowości i oryginalności przekazu treści
• czytelność przekazu
- Z każdej szkoły mogą być nadesłane maksymalnie 3 prace w każdej kategorii wiekowej
- Wybrane prace najpóźniej do dnia 30 kwietnia należy dostarczyć lub przesłać (liczy się data stempla
pocztowego) do Biura Poselskiego Posłanki na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyska na adres ul.
Ogrodowa 25, 64-700 Czarnków.

9. Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników nastąpi 10 maja 2019 roku na stronie
www.mjanyska.ploraz oficjalnym Fanpage’u
facebook.com/mmjanyska.pl
Finał konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie wyznaczonym przez
organizatora, o którym laureaci oraz dyrektorzy szkół zostaną powiadomieni
osobnym pismem i drogą elektroniczną.
Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie
możliwość publikacji nagrodzonych prac.
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