KONKURS
”NATURALNA POTRZEBA CZŁOWIEKA:
BYĆ POMOCNYM”
Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych na esej pt. ”Naturalna potrzeba człowieka: być pomocnym”, który
organizuje Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu wraz ze Starostwem Powiatowym w
Nowym Targu oraz Urzędem Miasta Nowy Targ.
Jest to pierwsza edycja liczymy jednak na zainteresowanie i udział w konkursie, który ma na
celu:
• przybliżyć młodzieży ideę pomocy drugiemu człowiekowi, a tym samym ideę
wolontariatu;
• zachęcić młodzież do aktywnego włączenia się w wolontariat i akcje wolontarystyczne;
• ukazać, iż każdy może wiele zaoferować swojemu otoczeniu w ramach wolontariatu, a
środowisko lokalne z otwartością czeka na pierwszy krok;
Jeśli jesteś rodzicem, dziadkiem, nauczycielem prosimy Cię o przekazanie informacji o
konkursie uczniom szkół ponadgimnazjalnych, by mogli wyrazić swój głos w formie eseju.
Natomist jeśli jesteś Uczniem prosimy odpowiedz na konkurs. Pragniemy zaznaczyć, iż esej nie
powinien przekraczać 4 stron maszynopisu formatu A4. Uroczyste ogłoszenie wyników
konkursu i nagrodzenie zwycięzców nastąpi 5 grudnia podczas Nowotarskiego Dnia
Wolontariusza na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.

ZASADY UCZESTNICTWA
I ETAP ZGŁASZANIE ESEJÓW DO KONKURSU
Ostateczny termin nadsyłania prac na konkurs w formie eseju upływa 15 listopada. W konkursie
mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowotarskiego. Eseje
można zgłaszać:
•
listownie: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy
Targ, z dopiskiem ”Konkurs Esej”;
•
osobiście: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Kultury (w godz. 8.00 – 16. 00);
•
pocztą elektroniczną: moknowytarg@poczta.fm
UWAGA: Dostarczony esej należy opatrzyć/podpisać godłem (pseudonimem itp.) oraz dołączyć
kopertę opatrzoną tymże godłem zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, nazwę
szkoły i nr klasy, tel. kontaktowy.
II ETAP OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów, a dla laureatów przewidziane są
atrakcyjne nagrody w postaci publikacji książkowych. Organizatorzy podejmą starania
przedstawienia nagrodzonych esejów szerszej społeczności (strony internetowe, lokalne gazety).

Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste ogłoszenie wyników 5 grudnia podczas
Nowotarskiego Dnia Wolontariusza na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w
Nowym Targu.

Wzór informacji załączonych w kopercie z godłem (ewentualnie w e-mailu)

1.

Imię i Nazwisko

2.

Nazwa szkoły i numer
klasy

3.

Telefon kontaktowy

powyższy wzór jest dostępny na stonie internetowej MOKu w plikach do pobrania (formularze
zgłoszeniowe).

