Kochani
aby umilić Wam czas który obecnie w większości spędzamy w domowym
zaciszu, dbając o zdrowie swoje i naszych bliskich, postanowiłam
ogłosić konkurs. Konkurs dotyczy stworzenia reklamy Waszej ulubionej
książki, takiej, która zrobiła na Was wrażenie i którą polecilibyście
mnie lub Waszym kolegom. Forma prac jest dowolna, pozostałe
informacje poniżej.
Serdecznie zachęcam Was do wzięcia udziału w tym konkursie

KONKURS GRAFICZNO-FOTOGRAFICZNO-LITERACKI
Konkurs „Stwórz reklamę ulubionej książki„ przeznaczony jest dla
uczniów Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie. Polega na
przygotowaniu przez uczniów różnego rodzaju, formy reklamy ich
ulubionej książki. Sposób wykonania prac konkursowych jest dowolny
począwszy od prac literackich, przez graficzne czy multimedialne.
Celem konkursu jest:





propagowanie czytelnictwa wśród uczniów Naszej szkoły,
popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu,
rozwijanie zainteresowań, uzdolnień,
rozwijanie wrażliwości artystycznej.

Prace należy składać w bibliotece szkolnej w terminie do 30.12.2020 r.
lub przesłać na adres konkursy@zszarow.onmicrosoft.com z dopiskiem w
tytule: reklama książki – imię i nazwisko autora. Zwycięskie prace
zostaną opublikowane i nagrodzone do końca stycznia 2020 r.
Ps. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące konkursu proszę kierować
do mnie na Messengera
Kinga Bujak Nauczyciel Bibliotekarz

Konkurs „Stwórz reklamę ulubionej książki”

Cele konkursu:
- Promocja czytelnictwa.
- Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu.
- Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień.
- Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Żarowie.
2. Tematyka zgłaszanych prac musi być zgodna z tytułem konkursu.
3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
4. Forma i rodzaj pracy dowolny: prace literackie, graficzne,
mulitmedialne.
5. Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej, lub przesłać mailem na adres
konkursy@zszarow.onmicrosoft.com do 30 grudnia 2020 r.
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Szkoła zastrzega sobie
prawo do wykorzystania nadesłanych prac.
6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi koniec stycznia 2021 r.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę oraz dyplom.
Wręczenie nagrody laureatowi konkursu odbędzie się w dniu
zakończenia roku szkolnego.
7. Przystępując do konkursu, uczestnik zapewnia, że:
o posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
o nie kopiuje prac innych autorów,

