Regulamin konkursu „Królowa Roku 2018/ 2019”

Termin i miejsce konkursu:

I.

8 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 podczas uroczystości Święta Szkoły,
która odbędzie się na sali gimnastycznej.
Cele konkursu:

II.

 wybór współczesnej królowej SP 50 w Białymstoku, która będzie
reprezentować społeczność szkolną na wszystkich ważnych
uroczystościach oraz patronować działaniom na rzecz innych,
 rozpowszechnianie wiedzy i zainteresowania postacią patronki szkoły,
 popularyzacja zasad savoir-vivre’u dla pań,
 opowszechnianie ideałów i wartości reprezentowanych przez Patronkę,
 nauka dress-codu dla pań czyli zasad eleganckiego ubierania się
stosownie do okazji,
 uczczenie Święta Szkoły.
III.

Zasady i warunki uczestnictwa:

 Konkurs jest przeznaczony dla chętnych uczennic klas szóstych
i siódmych, które zgłoszą cheć udziału do dnia 6.06 wpisując się na
listę kandydatek;
 Uczennice – kandydatki biorące udział w konkursie powinny
odznaczać się zachowaniem bardzo dobrym lub wzorowym i uosabiać
cechy naszej patronki, takie jak: pilność, pracowitość, mądrość,
wrażliwość na potrzeby innych;
 Uczennice – kandydatki biorące udział w konkursie powinny ponadto
znać zasady savoir-vivre’u dla pań oraz salonowy dress code czyli
wiedzieć jak ubrać się stosownie do okazji;

 Uczennice – kandydatki biorące udział powinny zapoznać się
wcześniej z biografią i działalnością Królowej Jadwigi, tak aby mieć
świadomość jaką osobowością była nasza Patronka;
 Uczennice – kandydatki biorące udział powinny przygotować
maksymalnie 1-2 minutową autprezentację (może być to prezentacja
multimedialna, krótki filmik stworzony z klasą, bądź po prostu słowo
mówione) oraz wylosować wskazówki dotyczące stroju jaki założą do
udziału w konkurencji Pokaz współczesnej mody królewskiej.
Konkurencje konkursowe:
1) Autoprezentacja
2) Pokaz współczesnej mody królewskiej:
2.1 Strój formalny – kostium (żakiet i spódnica za kolano), apaszka
na szyi, eleganckie klasyczne obuwie, klasyczny kapelusz
2.2 Strój koktajlowo-bankietowy - klasycznie skrojone sukienka,
niewielka torebka kopertówka, minimum biżuterii, ewentualnie
nakrycie głowy
2.3 Strój nieoficjalny na spotkanie z przyjaciółmi – elegancka
zwiewna sukienka, zwariowana torebka, kapelusz
2.4 Stylizacja wieczorowa – długa suknia, piękna biżuteria,
oryginalna torebka
3) Znajomość savoir-vivre’u (królowe losują zadania do wykonania
lub pytanie dotyczące zachowania się przy stole, wobec osób starszych
oraz w innych ważnych sytuacjach/ relacjach życiowych)
4) Zadania Królowej (krótka wypowiedź dotycząca misji królowej –
co by chciała zmienić w naszej szkole, otoczeniu itp.)
IV.

Kryteria oceniania:

 W skład jury wchodzą przedstawiciele społeczności szkolnej: pani
dyrektor, przewodniczący Rady Rodziców, przewodnicząca
Samorządu Szkolnego;
 Za każdą konkurencję jury przyznaje kandydatkom punkty w skali 1-3;
 W przypadku wątpliwości co do ostatecznego werdyktu, jury może
zadać kandydatkom pytanie dodatkowe.

Nagrody:

V.

 Każda kandydatka otrzyma dyplom za udział w konkursie i nominację
do tytułu Królowa SP 50;
 Zwyciężczyni otrzyma honorowy tytuł Królowej Roku, będzie godnie
reprezentować naszą społeczność przez cały kolejny rok szkolny, aż do
dnia 8 czerwca przyszłego roku kalendarzowego oraz symboliczną
nagrodę rzeczową;


Królowa SP 50 będzie brać udział we wszystkich ważnych
uroczystościach szkolnych oraz będzie mogła zgłaszać swoje pomysły
na akcje charytatywne i działanie wspierające społeczność szkolną do
dyrektora SP 50 w Białymstoku.

