Hufiec Sokołów Podlaski Z H P
ul. Kościuszki 11
08-300 Sokołów Podlaski
tel. (25) 787 26 57

Sokołów Podlaski, 29.04.2015 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli!
Komenda Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Sokołowie Podlaskim
i Hufcowa Komisja Historyczna zapraszają do udziału w konkursach pod tytułem
HARCERSTWO W MOJEJ RODZINIE.
Celem konkursu jest upamiętnienie 100-letniej historii sokołowskiego harcerstwa, którą
tworzyli mieszkańcy miasta i regionu, promowanie harcerstwa i jego uniwersalnych wartości.
W wielu rodzinach przynależnością do naszej organizacji pochwalić się może kilka pokoleń.
Konkurs ma zachęcać do poznania dziejów sokołowskiego harcerstwa poprzez poznanie harcerskiej
służby/ przygody naszych bliskich. Czy i jaki wpływ miała ona na dokonywane przez nich życiowe
wybory? Czy harcerskie ideały wciąż są aktualne ?

Konkurs plastyczny ,,Harcerstwo w mojej rodzinie”
Adresaci : uczniowie szkoły podstawowej
Charakterystyka pracy: karta z bloku technicznego format A3 lub A4, technika
dowolna płaska (rysunek, malarstwo, grafika, collage, fotomontaż). Na odwrocie praca powinna być
opisana i przesłana wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym( w załączeniu) o treści:
krótka informacja o pracy (kogo przedstawia, do jakiej drużyny i w jakim okresie te osoby należały),
imię i nazwisko autora pracy, wiek, środowisko (szkoła/ drużyna).
Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
I grupa – dzieci w wieku 6 - 8 lat,
II grupa – dzieci w wieku 9 - 12 lat.
Po konkursie prace pozostaną u organizatora, celem wyeksponowania podczas jubileuszowych
przedsięwzięć hufca.

Konkurs literacki ,, Harcerstwo w mojej rodzinie”
Adresaci: uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
osoby dorosłe.
Charakterystyka prac: praca literacka może być pisana prozą lub wierszem. Powinna liczyć
maksymalnie 2 strony formatu A 4 pisane ręcznie lub pismem drukowanym.
Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach wiekowych:
I grupa – uczniowie klas 4 - 6 szkół podstawowych,
II grupa –uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
III grupa - osoby dorosłe.
Praca powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek, środowisko.
Należy ją przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik).
Na kopercie należy wpisać: Praca literacka na konkurs ,, Harcerstwo w mojej rodzinie”
Termin składania prac: do 3 czerwca 2015r. Miejsce składania prac: Sokołowski Dom Harcerza,
ul. Kościuszki 11, 08-300 Sokołów Podlaski.

Formularz zgłoszeniowy
Imię i Nazwisko

Wiek:
Konkurs plastyczny
I grupa – dzieci w wieku 6 - 8 lat,
II grupa – dzieci w wieku 9 - 12 lat
Konkurs literacki
I grupa – uczniowie klas 4 - 6 szkół
podstawowych,
II grupa –uczniowie gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych,
III grupa - osoby dorosłe.

(postaw znak „X”)

Nazwa konkursu:
-Konkurs literacki ,, Harcerstwo
w mojej rodzinie”
-Konkurs plastyczny ,,Harcerstwo
mojej rodzinie”

(postaw znak „X”)
w

Nazwa szkoły lub placówki oświatowej

Nazwa i numer drużyny

Nazwisko nauczyciela/ opiekuna

Telefon kontaktowy

Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu.
Podpis uczestnika
…………………………………………
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego
…………………………………………………

