Granice mego języka wskazują granice mego świata.
Ludwig Wittgenstein (austriacki filozof, 1889–1951)

Regulamin konkursu

Znam swój język ojczysty – edycja 2019
CEL:
Celem konkursu jest promowanie poprawnej polszczyzny i bogactwa języka polskiego, kształtowanie
świadomych, twórczych postaw, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym oraz
uczczenie Światowego Dnia Języka Ojczystego, ustanowionego przez UNESCO w 1999 roku.
ORGANIZATORZY:
Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego
w Sieradzu. Patronat medialny objęły Rozgłośnia Regionalna „Nasze Radio 104,7 FM” oraz „Ósemka”
Telewizja Regionalna.
UCZESTNICTWO:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów z terenu Sieradza
i powiatu sieradzkiego.
TERMIN I MIEJSCE:
Konkurs odbędzie się 6 marca 2019 roku (środa) o godzinie 1000 w siedzibie Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 4.
ZGŁOSZENIA:
Uczestników konkursu zgłasza nauczyciel języka polskiego za pośrednictwem poczty elektronicznej
(na adres: info@pbp.sieradz.pl) w terminie do godziny 1200 w dniu 1 marca 2019 roku. W temacie
maila należy wpisać „Znam swój język ojczysty”. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie dwóch
uczniów. Przyjęcie zgłoszenia organizator potwierdzi mailem (w przypadku braku potwierdzenia
w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt telefoniczny 43 822 36 71).
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA:
a) Zadaniem każdego uczestnika konkursu będzie pisemne wykonanie zadań przygotowanych przez
członków komisji konkursowej. Będą to zadania z zakresu poprawności językowej (forma testu),
umiejętności logicznego i przejrzystego formułowania myśli (opis wskazanego przedmiotu) oraz
znajomości literatury pięknej, również spoza kanonu lektur szkolnych („Romeo i Julia” Williama
Szekspira, „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, „Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa,
„Mały książę” Antoine de Sant-Exupery`ego, „Dziady”, część II, Adama Mickiewicza, „Oskar i pani
Róża” Erica-Emmanuela Schmitta, „Hobbit” Johna Ronalda Reuela Tolkiena, „Felix, Net i Nika oraz
Gang Niewidzialnych Ludzi” Rafała Kosika). Czas na realizację zadania wynosi 60 min.
b) W czasie trwania konkursu uczestnicy mogą korzystać wyłącznie ze słowników przygotowanych
przez organizatora. Próba uzyskania pomocy, np. poprzez smartfon, spowoduje dyskwalifikację
uczestnika konkursu.
c) Przed przystąpieniem do konkursu każdy uczestnik jest zobowiązany przedłożyć wypełniony
formularz zgłoszeniowy w formie papierowej, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

KOMISJA KONKURSOWA:
Prace oceniać będzie czteroosobowa komisja, złożona z polonistów z wieloletnim doświadczeniem
pedagogicznym oraz filologa - językoznawcy.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:
Komisja ogłosi wyniki konkursu tego samego dnia (to znaczy 6 marca) o godzinie 1300. W oczekiwaniu
na werdykt jury uczestnicy konkursu będą mogli wziąć udział w spacerze po sieradzkim Rynku pod
opieką przewodnika PTTK i odwiedzić siedzibę „Naszego Radia”.
NAGRODY:
a) Zdobywcy miejsc I-III zostaną uhonorowani nagrodami książkowymi. Ponadto zdobywca
pierwszego miejsca otrzyma Nagrodę Specjalną im. Iwony Matejko-Fengler* w postaci tabletu,
ufundowaną przez Firmę ORTUS Sieradz, a dla swojej szkoły - puchar Mistrz Języka Ojczystego
`2019. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz książki.
b) Wyniki konkursu oraz relacja z jego przebiegu zostaną opublikowane na stronie internetowej
organizatora (www.pbp.sieradz.pl) oraz przekazane lokalnym mediom.
INNE:
a) Organizator nie zwraca kosztów przejazdu.
b) Wszystkie ewentualne sprawy sporne, nie objęte niniejszym regulaminem, rozstrzyga organizator.

Organizator

Patronat medialny

* Iwona Matejko-Fengler (1955-2016) – wieloletnia nauczycielka języka polskiego w sieradzkich szkołach.
Założyła i prowadziła jedną z pierwszych niepublicznych szkół w Polsce – Gimnazjum Niepubliczne „Edukacja
Niezależna”. Wierzyła w misję swojego zawodu, a każde dziecko uważała za wyjątkowe, wymagające
indywidualnego podejścia ze strony pedagoga.

