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REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – LITERACKIEGO
O PATRONCE STOWARZYSZENIA HOSPICJUM  - ANNIE OLSZEWSKIEJ 

z okazji 30 rocznicy jej śmierci 

Pt. ”Śladami Anny Olszewskiej „ 

 Organizator  konkursu:  Stowarzyszenie  Hospicjum  im.  Anny  Olszewskiej
w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18).

 Adresaci konkursu: uczniowie szkół  podstawowych i średnich z miasta Skierniewice
i powiatu skierniewickiego. Laureaci zostaną wyłonieni osobno lub zespołowo.

 Cele konkursu:

Upowszechnienie  wiedzy  o  Stowarzyszeniu  Hospicjum  im.  Anny  Olszewskiej,  ale
przede  wszystkim o Patronce Naszego Stowarzyszenia.  W tym roku przypadła 30
rocznica śmierci Anny Olszewskiej. Jest ona dla Nas bardzo ważna, dlatego pragniemy,
aby pamięć o niej  nigdy nie umarła. Wiemy, iż są jeszcze w Skierniewicach osoby,
które pamiętają siostrę Hanię, bo tak o niej  mówiono. Chcielibyśmy, aby młodzież
starszych klas szkół podstawowych i szkół średnich do nich dotarła np. przez swoich
dziadków, znajomych i spisała ich wspomnienia z nią związane w różnych formach
literackich lub multimedialnych. Dla młodszych klas szkoły podstawowej proponujemy
przedstawienie  Anny  Olszewskiej  w  jej  życiu  codziennym  w  dowolnej  formie
plastycznej. Nagrodzone prace znajdą się w publikacji na temat naszej Patronki.    

Przebieg konkursu:      

FORMA KONKURSU
                

Wykonanie pracy  na temat: „Śladami Anny Olszewskiej ” 

Formy pracy :

       DLA  1 – 6 KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH :

 praca plastyczna dowolna forma;
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        DLA 7-8 KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 praca literacka dowolna forma (wiersz, wywiad, recenzja, opowiadanie, esej itd.) ;

 prezentacja multimedialna;

 film;

 

       DLA KLAS SZKÓŁ ŚREDNICH :

 praca literacka dowolna forma (wiersz, wywiad, recenzja, opowiadanie, esej itd.) ;

 prezentacja multimedialna;

 film;

Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie „Śladami 
Anny Olszewskiej”, na przetwarzanie danych osobowych i opublikowanie wizerunku   

Szkolne Komisje Konkursowe wybierają  najlepsze prace,  które należy dostarczyć  w
terminie do 25.11.2022 roku do biura hospicjum  (Skierniewice, ul. Trzcińska  18,  tel. 512 444
208 ). Z pośród tych prac wybierzemy laureatów.   

 Komisja  Konkursowa po  podliczeniu  punktacji  za  prace  wyłoni  laureatów I,  II,  III
miejsca wśród uczniów szkół podstawowych i osobno wśród uczniów szkół  średnich.

            Finał konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza – Konferencja  5 grudnia 2022 roku, w siedzibie naszego Stowarzyszenia. W
przypadku pogorszenia się  sytuacji  w kraju np.  pandemia itp.  Organizator  Stowarzyszenie
zastrzega sobie zmiany w sposobie rozdawania nagród.   

           O szczegółach uroczystości wszystkich zainteresowanych powiadomimy z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem.

                        

                       SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

                                  I LICZYMY NA WASZĄ KREATYWNOŚĆ :-) .
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