20 – lecie odrodzonych Pijarskich Szkół
Królowej Pokoju w Łowiczu

Regulamin Konkursu
„Miłosierni bądźcie”
I. Cele konkursu:
przygotowanie młodych ludzi do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
i propagowanie hasła „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”,
uwrażliwienie młodego człowieka na postawę miłosierdzia,
ukazanie postaw miłosierdzia w lokalnym środowisku,
kształtowanie umiejętności tworzenia poprawnej językowo i kompozycyjnie
wypowiedzi pisemnej.

II. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu

III. Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą byd uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu
łowickiego oraz szkół zaproszonych przez organizatora.

IV. Komisja oceniająca
Komisję konkursową powołuje dyrektor Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej
Pokoju w Łowiczu.

V. Zakres konkursu
1. Treśd
W ramach konkursu uczniowie mają za zadanie napisanie pracy „Miłosierni bądźcie”,
w której pokażą spotkanie z osobami z ich środowiska, uznanymi przez nich
za miłosierne. Ważne, by ten opis wynikał z osobistego spotkania młodego człowieka
z takimi ludźmi. Także cenne będą prace oparte na doświadczeniu takiego spotkania
przez bliskich uczniów.
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2. Forma pracy: esej, reportaż, wywiad.
3. Objętośd pracy pisemnej powinna wynosid max 3 strony znormalizowanego wydruku
komputerowego (czcionka Times New Roman, wielkośd 12, interlinia 1.5, marginesy
2,5 cm).

VI. Przebieg konkursu
1. Etap szkolny: napisanie pracy przez uczniów.
Trzy (3) najlepsze prace z danej szkoły są przesłane w formie papierowej
i elektronicznej na adres Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu wraz
ze zgłoszeniem do dnia 16 listopada 2015 roku.
Zgłoszenia należy przesład listownie na adres: Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju
w Łowiczu, ul. Pijarska 2, 99-400 Łowicz lub na adres mailowy: szkola@pijarska.pl.
z dopiskiem „Konkurs – Miłosierni bądźcie”. Uwaga! W zgłoszeniu należy podad imię
i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania ucznia, a także telefon kontaktowy,
adres e-mailowy oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, również pisemną
zgodę na publikację całości bądź części napisanej przez uczestnika pracy literackiej
(z odręcznym podpisem uczestnika).
2. Etap

powiatowy:

komisja

powołana

przez

Dyrektora

Pijarskiego

Liceum

Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu – po zapoznaniu się nadesłanymi
pracami wyłoni zwycięzców.
3. Prace będą oceniane w dwu kategoriach wiekowych –„uczniowie gimnazjów”
i „uczniowie szkół ponadgimnazjalnych”.
4. O wynikach konkursu laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni drogą mailową lub
telefonicznie. Informacje będzie można uzyskad również na stronie internetowej
szkoły: www.pijarska.pl, po rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród.
5. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w siedzibie organizatora
konkursu w dniu 27 listopada 2015 roku w czasie uroczystości Patrocinium.

VII. Nagrody
Nagrodą główną dla zwycięzców konkursu w każdej kategorii wiekowej jest tablet (I miejsce)
oraz nagrody książkowe (II i III miejsce). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe
dyplomy .
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VIII. Uwagi końcowe
1. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez
uczestników – na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora oraz na publiczne
– w tym w mediach – wykorzystanie nazwiska uczestnika dla potrzeb konkursu
i informowania o nim. Organizator zastrzega sobie możliwośd publikowania fragmentów lub
całości prac konkursowych.
2. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego
Królowej Pokoju w Łowiczu.
3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora i na stronie internetowej
Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu: www.pijarska.pl.
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