VII POWIATOWY KONKURS GAZETEK SZKOLNYCH
REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. W. Orkana w Limanowej
i działająca przy szkole redakcja magazynu „C.D.N.”
2. Konkurs adresowany jest do redakcji gazetek szkolnych ze szkół podstawowych
i gimnazjalnych powiatu limanowskiego.
3. Gazetki oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych:
I. klasy klasy 4-6 szkoły podstawowej
II. klasy 1-3 gimnazjum.
Gazetki reprezentujące dwa poziomy nauki (np. zespoły szkół), oceniane są
w kategorii wiekowo wyższej.
4. Redakcja biorąca udział w konkursie dostarcza na adres organizatora co najmniej dwa
numery gazetki z bieżącego roku szkolnego w trzech egzemplarzach oraz wypełnioną
kartę zgłoszenia.
5. W konkursie nie mogą uczestniczyd gazetki przedmiotowe i wydawane w języku obcym.
6. Na zgłoszenia czekamy do 3 marca 2014 r.
7. Powołane przez organizatora Jury w ocenie weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 poruszanie istotnych dla społeczności uczniowskiej i szkoły tematów
 różnorodnośd tematyki i form wypowiedzi dziennikarskiej
 samodzielnośd – własne (uczniowskie) teksty, grafika, skład komputerowy
 ogólne wrażenie estetyczne.
8. Każdy juror, biorąc pod uwagę kryteria, przyznaje 5 kolejnych miejsc, miejsce
1. premiowane jest 5 pkt, drugie – 4 pkt. itd. Suma uzyskanych w ten sposób punktów
decyduje o ostatecznym wyniku.
9. Redakcje najwyżej ocenionych gazetek otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w marcu 2014 r. w budynku I LO na
powiatowym spotkaniu redakcji szkolnych gazetek. Spotkanie będzie połączone
z warsztatami dziennikarskimi.
11. W czasie finałowego spotkania redakcje gazetek będą prezentowane na podstawie
informacji zawartych w karcie zgłoszenia, dlatego prosimy o podanie jak największej
ilości danych.
12. Komisja zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji regulaminu konkursu.
13. Nadesłane gazetki nie podlegają zwrotowi. Mogą byd wyeksponowane na wystawie
pokonkursowej.
Adres organizatora, na który należy dostarczyd gazetki oraz wypełnione karty zgłoszeo:
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana
ul. Orkana 1
34-600 Limanowa
z dopiskiem: „gazetka szkolna”
tel. 33 71 409, 33 72 059
Dodatkowych informacji udzielają Panie: Jolanta Bugajska i Marta Zięba.

