REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III gimnazjum.

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III gimnazjum.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie listu na jeden z podanych

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie listu na jeden z podanych

tematów.

tematów.

3. Praca powinna zawierać wszystkie elementy kompozycyjne listu, być napisana

3. Praca powinna zawierać wszystkie elementy kompozycyjne listu, być napisana

odręcznie i nie przekraczać 1 strony A4.

odręcznie i nie przekraczać 1 strony A4.

4. Podpisane prace (imię, nazwisko i klasę) należy składać w bibliotece szkolnej

4. Podpisane prace (imię, nazwisko i klasę) należy składać w bibliotece szkolnej

do 19.10.2012r.

do 19.10.2012r.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca października 2012r.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca października 2012r.

6. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową i pamiątkowy dyplom, a wszyscy

6. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową i pamiątkowy dyplom, a wszyscy

uczestnicy konkursu otrzymają pochwały, które zostaną wpisane do klasowego

uczestnicy konkursu otrzymają pochwały, które zostaną wpisane do klasowego

zeszytu pochwał.

zeszytu pochwał.

Tematy listu

Tematy listu

1. Napisz list do przyjaciela /przyjaciółki, w którym opowiesz o Twojej

4. Napisz list do przyjaciela /przyjaciółki, w którym opowiesz o Twojej

wielkiej podróży do dalekiego kraju (miejsce i wydarzenia mogą być

wielkiej podróży do dalekiego kraju (miejsce i wydarzenia mogą być

fikcyjne

fikcyjne

lub

opierać

się

na

podróży,

którą

rzeczywiście

odbyłaś/odbyłeś).

lub

opierać

się

na

podróży,

którą

rzeczywiście

odbyłaś/odbyłeś).

2. Napisz list do swojego ulubionego sportowca, pisarza, aktora,

5. Napisz list do swojego ulubionego sportowca, pisarza, aktora,

piosenkarza, w którym powiesz Mu/Jej za co go cenisz, podziwiasz i

piosenkarza, w którym powiesz Mu/Jej za co go cenisz, podziwiasz i

szanujesz?

szanujesz?

3. Napisz list do Ukochanego/Ukochanej, w którym wyznasz Mu/Jej
swoje uczucia.

6. Napisz list do Ukochanego/Ukochanej, w którym wyznasz Mu/Jej
swoje uczucia.

