2009
KONKURS NA ESEJ PT. „DLACZEGO JESTEM/NIE
JESTEM WOLONTARIUSZEM?”
Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konkursu dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych na esej o tematyce wolontaryjnej. W tym roku oczekujemy
na eseje twórczo odnoszące się do tematu ”Dlaczego jestem/nie jestem wolontariuszem?”.
Konkurs organizuje Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.
Przypominamy, iż konkurs ma na celu:
•

przybliżyć młodzieży ideę pomocy drugiemu człowiekowi, otwartości na innych, a tym
samym ideę wolontariatu;

•

zachęcić młodzież do aktywnego włączenia się w wolontariat i akcje wolontaryjne;

•

ukazać, że każdy może wiele zaoferować swojemu otoczeniu w ramach wolontariatu, a
środowisko lokalne z otwartością czeka na pierwszy krok;

Prosimy

Państwa

o

przekazanie

informacji

o

konkursie

uczniom

szkół

ponadgimnazjalnych, by mogli wyrazić swoje zdanie w formie eseju. Pragniemy zaznaczyć, iż
esej nie powinien przekraczać 4 stron maszynopisu formatu A4.

ZASADY UCZESTNICTWA
 I ETAP ZGŁASZANIE ESEJÓW DO KONKURSU
Ostateczny termin nadsyłania prac na konkurs w formie eseju upływa 30 października 2009. W
konkursie

mogą

wziąć

udział

wszyscy

uczniowie

szkół

ponadgimnazjalnych

powiatu

nowotarskiego. Eseje można zgłaszać na adres:
•

pocztowy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy
Targ + „konkurs esej”

•

e-mailowy: tomasz_szlaga@mok.nowytarg.pl

•

lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.

UWAGA: Dostarczony esej należy opatrzyć/podpisać godłem (pseudonimem itp.) oraz dołączyć
1

kopertę opatrzoną tymże godłem zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, tel.
kontaktowy, email, nazwę szkoły i klasę.
 II ETAP OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów, a dla laureatów przewidziane są
atrakcyjne nagrody w postaci publikacji książkowych i multimedialnych oraz elektronicznych,
pożytecznych drobiazgów. Nagrodzony esej/eseje ukażą się w mediach (gazety i strona
internetowa).
 III OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste ogłoszenie wyników 5 grudnia 2009 podczas
Trzeciego Nowotarskiego Dnia Wolontariusza na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury w Nowym Targu.
Wzór informacji załączonych w kopercie z godłem
1. Imię i nazwisko, tel.
kontaktowy, e-mail:

2. Nazwa szkoły i klasa:
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