REGULAMIN XIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
pod hasłem
„Twój talent szansą na lepszy świat”
Organizator:
Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie
Patronat:
 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 Wójt Gminy Boronów
Cele konkursu:
– zachęcenie do prezentowania talentów literackich;
– kształtowanie umiejętności pisania;
– rozwijanie wyobraźni twórczej;
– wyrabianie wrażliwości literackiej;
– zapobieganie szerzeniu się niewłaściwych postaw i patologii wśród młodzieży.
Uczestnicy:
I grupa wiekowa – uczniowie uczęszczający do klas 4-6 szkoły podstawowej;
II grupa wiekowa – młodzież uczęszczająca do kl. 7 szkoły podstawowej
oraz uczniowie z kl. 2-3 gimnazjów;
III grupa wiekowa – młodzież uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych;
Tematyka prac konkursowych:
I grupa wiekowa
„Razem, młodzi przyjaciele!...”
W dowolnej formie epickiej przedstaw, czy słowa Adama Mickiewicza mogą być aktualne
współcześnie.
II grupa wiekowa
Cyfrowa przestrzeń w służbie dobroczynności
W dowolnej formie epickiej przedstaw, czy nowoczesna technologia może być nową szansą
dla wolontariuszy i ludzi dobrej woli.
III grupa wiekowa
„Takiż to świat! Niedobry świat!
Czemóż innego nie ma świata”
/B. Leśmian „Dziewczyna”/
Wykorzystując swoją wiedzę o literaturze i sztuce i własne przemyślenia, w dowolnej formie
epickiej przedstaw artystyczne próby odnalezienia nowej, lepszej rzeczywistości.
UWAGA NOWA KATEGORIA! Pierwsze próby poetyckie
Grupa wiekowa I, II, III
„Świat w rękach młodych”

Terminy:
 do 27.04.2018 – nadsyłanie prac konkursowych
 28.04. – 28.05.2018 – prace Komisji Konkursowej
 31.05.2018 - podanie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły,
powiadomienie zwycięzców
Miejsce składania prac konkursowych:
Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej
ul. Poznańska 2
42-283 Boronów
tel. (34) 35 39 289
Warunki uczestnictwa


Udział w konkursie jest bezpłatny.



Prace konkursowe należy przesłać pod podany wyżej adres organizatora z dopiskiem
na kopercie „Konkurs literacki”.



Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 pracę na wybrany temat napisaną
w dowolnej formie, nieprzekraczającą dwóch stron A4 (czcionka 12, Arial, interlinia
1,5) wydrukowaną i opatrzoną wybranym przez uczestnika godłem konkursowym.



Do pracy konkursowej należy dołączyć w zaklejonej kopercie formularz konkursowy
(załącznik nr 1) opatrzony identycznym jak praca godłem konkursowym zawierający
dane o uczestniku konkursu oraz oświadczenie.



Do przesłanego 1 egzemplarza wydruku komputerowego należy dołączyć również
podpisaną płytę CD lub DVD z pracą zapisaną w programie Microsoft Office Word
w celu przygotowania ewentualnej publikacji.



Uczestnik może zastrzec podanie swoich danych osobowych do publicznej
wiadomości i wyrazić zgodę na publikację jego utworu pod pseudonimem (podanym
w oświadczeniu).

Ocena prac


Jury dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców
poszczególnych kategorii, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
zgodność pracy z tematem, oryginalność i niebanalność, ogólne wrażenie artystyczne.



W każdej z kategorii organizatorzy przyznają nagrody za pierwsze, drugie i trzecie
miejsce.



Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni przez organizatorów o wynikach
konkursu i zostaną zaproszeni na jego rozstrzygnięcie.



Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora.



Prace niespełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.



Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na
przekazanie organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji.



Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane uczestnikom.
Organizatorzy

Załącznik nr 1
Godło:

1. NAZWA I ADRES SZKOŁY
………………………………………………...............................................................................
……………………………………………….......................……………………………………
……………...................................................................................................................................
2. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA
…………………………………….......................………………………………………………
3. KATEGORIA WIEKOWA…..............………………............................................................
4. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (OPIEKUNA)
…………………………….…………......................……………………………………………
5. KONTAKT………………….......................…………………………………………………

Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U 2016 poz. 922) przez organizatora
konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z
regulaminem konkursu.
Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs oraz, że nie narusza ona
jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w regulaminie
konkursu .

…........................................
Podpis autora pracy

................................………………………
Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

