
Zaproszenie do udziału w Krakowskim Konkursie Literackim                                      
„Opowieść o prawdziwych ludziach Nowej Huty”  organizowanym przez Szkołę 
Podstawową  Nr 101 wraz z Ośrodkiem Kultury im. C. K Norwida z okazji 70 – lecia 
Nowej Huty, wpisanym  w program wydarzeń jubileuszowych koordynowanych przez 
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa  

Ryszard  Kapuściński  w  słynnym reportażu  „To też jest prawda o Nowej Hucie” napisał:     
W Nowej Hucie mieszkają prawdziwi ludzie. Uczciwi, pracowici i wytrwali. […] Tu też 
można by pisać opowieść o prawdziwym człowieku. Na pewno można by napisać wiele 
takich opowieści.
A oto zadanie dla Ciebie! Opowiedz  o ludziach  (prawdziwym człowieku) Nowej Huty.

Regulamin konkursu

1. Konkurs adresowany jest do uczniów krakowskich szkół podstawowych 

2. Zadaniem uczestników konkursu będzie  opowiedzenie  o ludziach Nowej Huty w
dowolnej formie literackiej – np. reportażu, wywiadzie, wierszu czy eseju, zarówno
o  budowniczych  najmłodszej  dzielnicy  Krakowa,  jak  również  o  tych,  którzy
mieszkają  i  pracują   tu  obecnie.   Mile  widziane  będą  zdjęcia  przedstawianych
bohaterów

3. Celem konkursu jest  utrwalenie  pamięci  o ludziach Nowej Huty,  ukazanie  życia
kolejnych  pokoleń  nowohucian  ze  współczesnej  perspektywy dzieci  i  młodzieży
oraz ich rodzin, inspirowanie do własnej twórczości, a także rozbudzanie poczucia
dumy z bycia krakowianinem, nowohucianinem.

4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:

 uczniów klas I – IV i V – VIII. 
5. Każda praca  powinna być  opatrzona  kartą  informacyjną  zawierającą  następujące

dane:
 tytuł pracy,
 imię i nazwisko autora, klasa,
 imię i nazwisko opiekuna,
 nazwa, adres, kontakt telefoniczny, faks oraz adres mailowy placówki.

Termin nadsyłania prac:

Prace należy nadsyłać do dnia 25.10.2019 roku na adres:                                                  
Szkoła Podstawowa Nr 101                                                                                                  
os. Jagiellońskie 9                                                                                                                  
31 – 832 Kraków                                                                                                                    
z dopiskiem KONKURS

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez  organizatora
swoich  danych  osobowych  w  celach  komunikacyjnych,  naukowych,  dydaktycznych,
statystycznych,  archiwalnych, w tym w szczególności do umieszczania danych na stronach
internetowych , a także w okolicznościowych wydawnictwach związanych z konkursem.
O terminie finału laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

Informacje  o  konkursie  dostępne  są  w  sekretariacie  SP  101  pod  numerem  telefonu
12 6482103 oraz na stronie internetowej: sp101krakow.edupage.org.


