VI Konkurs na Gazetkę Szkolną
„Małe Próby Dziennikarskie”

REGULAMIN

TEMATYKA  KONKURSU:
Tematem konkursu jest gazetka szkolna (nie ścienna), która opowiada o życiu szkoły. Praca powinna więc nawiązywać do działalności szkoły bądź klasy, może zawierać anegdotki szkolne, recenzje, komentarze, uwagi, informacje o mniej i bardziej ważnych wydarzeniach, wywiady, opowiadania, rozważania, kartki z pamiętnika, przedstawić problemy nurtujące uczniów itp.

2.  PRZEDMIOT  KONKURSU:
Do konkursu można zgłaszać gazetki pisane na komputerze lub maszynie, w kolorze, lub czarno- białe (ksero) – nie wpłynie to na ocenę pracy. Gazetka może zawierać rysunki, szkice, fotografie itp. Wszystko zależy od inwencji twórczej wykonawców.

3.  WARUNKI  KONKURSU:
Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Prace mogą być wykonane grupowo bądź indywidualnie. Na konkurs należy przesłać maksymalnie dwa tegoroczne egzemplarze gazetki. Mile widziany będzie format nie większy niż A4. Każda praca musi być opatrzona informacją zawierającą następujące dane:
- imię i nazwisko wykonawcy/ wykonawców (stopka redakcyjna)
- nazwa i adres szkoły (ewentualnie adres prywatny)
- numer telefonu kontaktowego
- klasa

4.  CZAS TRWANIA KONKURSU:
Ostateczny termin składania prac mija 31 października 2007. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 listopada 2007. Nagrody i dyplomy będzie można również odebrać w biurze Domu Kultury Niewiadom od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00 do końca listopada. Nadesłane prace będą wystawione do wglądu na świetlicy do końca roku 2007.

5.  KRYTERIA OCENY PRAC I PRZYZNANIA NAGRÓD:
Prace będą oceniane według następujących kryteriów: oryginalność, inwencja twórcza, wkład pracy, związek z tematem, poprawność stylistyczna i ortograficzna, estetyka wykonania, szata graficzna, projekt okładki i poszczególnych stron.

Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów szkół podstawowych i dla uczniów szkół gimnazjalnych. Zostaną również przyznane nagrody za najciekawszy artykuł i najładniejszą szatę graficzną.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w przyznawaniu nagród.
Nie nieprzestrzeganie warunków  regulaminu może zdyskwalifikować pracę.

Prace należy przesłać pod adres:

DOM KULTURY NIEWIADOM
Ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik

Tel. 0 32 42 13 755,  032.43 31 365
lub dostarczyć osobiście.



