Z okazji V Polish Heritage Days nasza szkoła zdecydowała się na
przeprowadzenie Konkursu, plastyczno -literackiego dla dzieci.
Nazwa konkurs powiązana jest z motywem przewodnim
tegorocznych Dni Polskiego Dziedzictwa na Wyspach Brytyjskich,
czyli; świętowanie wartości wspólnotowych oraz solidarności i
potencjału pomocowego Polonii i Polaków w Wielkiej Brytanii, które
zostały wzmocnione, podczas pandemii korona wirusa. Poniżej temat
Konkursu oraz plan jego realizacji.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Regulamin Szkolnego Konkursu.
“Siła polskiej pomocy w sytuacji kryzysowej”
Organizatorem konkursu jest Polska Szkoła Sobotnia im. Wisławy
Szymborskiej w Tunbridge Wells.
Konkurs odbywa się w ramach projektu Polish Heritage Days pod
patronatem Ambasady RP w Londynie.

Cele konkursu:
1. Popularyzacja świadomości o braterstwie i życzliwości Polaków w
środowisku polonijnym na czele z rodzicami.
2. Popularyzacja działań artystycznych w szkole.
3. Promocja ”osiągnięć” polskiej emigracji w lokalnym środowisku
poprzez wystawienie wykonanych prac na wystawę w szkole „The
Skinner’s Kent Academy”.
4. Propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu i
dumy narodowej.
5. Pokazanie wkładu oraz potencjału, jakie prezentują Polacy w
Zjednoczonym Królestwie, w obliczu sytuacji kryzysowej – tj.
pandemia korona wirusa.

Postanowienia ogólne:
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Polskiej Szkoły
Sobotniej w Tunbridge Wells.
2. Konkurs zostanie poprzedzony zajęciami na temat wartości
budowania silnej społeczności polskiej oraz niesienia pomocy innym
ludziom
3. Prezentacja może mieć formę:
I literacką (np. wypracowanie, prezentacja, list, wiersz na temat
Polaków którzy solidaryzowali i pomagali nie tylko sobie nawzajem
ale również innym społecznością mieszkającym w Wielkiej Brytanii,
podczas epidemii.
II plastyczną (praca płaska lub przestrzenna, np. plakat, obraz,
rysunek, grafika, kolaż)
4. W konkursie przewidujemy zarówno prace indywidualne jak i
grupowe kategorie (rodzeństwo).
5. Jednym z głównych kryterium dopuszczającym lub eliminującym
prace jest SAMODZIELNOŚĆ dzieci.

Przebieg konkursu:
1. Konkurs składa się z trzech etapów:
I etap polegający na przeprowadzeniu zajęć w klasach na temat
solidarności Polaków podczas epidemii Korona wirusa (1.05.2021 r.)
II etap, czyli przeprowadzenie konkursu (zebranie prac do 15.
05.2021 r.)
III etap, czyli przygotowanie wystawy prac w szkole.

Jury przyznaje wyróżnienia i nagrody w osobnych kategoriach
konkursowych i grupach wiekowych ( 22.05.2021
Postanowienia końcowe:
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki
niniejszego Regulaminu.
2. Decyzja Komisji Konkursowej, typującej finalistów jest ostateczna.
3. Wszystkie prace konkursowe mogą być fotografowane na potrzeby
promocyjne Szkoły. Udział w konkursie oznacza automatyczną zgodę
rodzica na publikację pracy konkursowej na potrzeby promocji
konkursu i szkoły.
4. Dla zwycięzców konkursu przewidywane są dyplomy oraz cenne
nagrody.

