Jego wytworna sztuka jest
wciąż symbolem belle epoque. (…) nie musiała budzić sumień.
Wystarczyło że czyniła, życie piękniejszym”

Regulamin konkursu „Znany, sławny, ceniony – życie
i twórczość Józefa Mehoffera”.

1. Organizator konkursu:

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.
2. Adresaci konkursu:
Młodzież gimnazjalna powiatu ropczycko – sędziszowskiego.
3. Wymagania i przebieg konkursu:
Rok 2016/2017
Test wiedzy o życiu i twórczości Józefa Mehoffera
Zakres pytań konkursowych:
 główne fakty z biografii artysty (z wyeksponowaniem związków rodziny
J. Mehoffera z Ropczycami),
 wybitni przedstawiciele polskiej kultury, z którymi był związany
J. Mehoffer,
 najważniejsze osiągnięcia z różnych dziedzin sztuk plastycznych,
 tematyka witraży, polichromii i obiekty, dla których wykonywał je artysta,
 bogactwo tematyczne malarskich prac J. Mehoffera.
Konkurs jest jednoetapowy i będzie się składał z 30 pytań wymagających
krótkich odpowiedzi.
Czas trwania konkursu: 45 minut.
Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej LO w czasie
do 7 dni po terminie konkursu.
Nagrody książkowe i dyplomy dla zwycięzców zostaną przesłane na adres
szkoły.
Uczniowie zgłaszający się do konkursu muszą mieć przy sobie ważną
legitymację szkolną oraz podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych
oświadczenie.
Uczniowie zgłaszają się do konkursu pod opieką nauczyciela.
4. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w roku szkolnym 2016/2017.

Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 uczestników.
Uczniowie zgłaszani są do konkursu za pomocą karty zgłoszenia, dołączonej
do niniejszego regulaminu.
Karty zgłoszenia należy przesłać:
 pocztą na adres: Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki, ul.
Mickiewicza 12, 39 – 100 Ropczyce,
 faksem pod numer: (17) 2227402,

e-mailem: lorop2@wp.pl.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24.02.2017 r. (data otrzymania
zgłoszenia przez organizatora).
Konkurs zostanie przeprowadzony 03.03.2017 roku o godzinie 10.00
w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki.
5. Polecana literatura:

Józef Mehoffer. Artysta dwóch epok, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów
2010. Józef Ambrozowicz - fotografie, Magdalena Rabizo – Birek – teksty.
Aleksandra Pawlińska, Józef Mehoffer (1869 – 1946), Ludzie. Czasy. Dzieła,
t. 28, Edipresse Polska S. A., 2006r.

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
………………………………………………………..
Imię i nazwisko dziecka

…………………………………………………………
Nazwa i adres Szkoły

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w konkursie
„Znany, sławny, ceniony – życie i twórczość Józefa Mehoffera”
organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
w Ropczycach. Znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu. W związku
z powyższym wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz
wyników uzyskanych przez moją córkę/mojego syna zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
„Znany, sławny, ceniony – życie i twórczość Józefa Mehoffera”
………………………………………………………………………..
nazwa konkursu

………………………. .........................................................................................
(miejscowość, data)

(czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)

Znany, sławny, ceniony – życie i twórczość Józefa Mehoffera”
Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki
39-100 Ropczyce, ul. Mickiewicza 12
tel.: (17) 222-82-70, fax: (17) 222-74-02
email: lorop2@wp.pl, www.loropczyce.info

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA
DO KONKURSU
Nazwa szkoły

Lp.
1.
2.
3.

imię i nazwisko
uczestnika

adres e-mail
ucznia

imię i nazwisko
opiekuna

adres e-mail
opiekuna

