
Regulamin Gminnego Konkursu Literackiego 

na opowiadanie pt. „Bo w przyjaźni jest siła” przeznaczony dla klas IV-VI 

Szkół Podstawowych z terenu gminy Krzywiń. 
 

 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Regulamin określa zasady organizacji przeprowadzenia konkursu literackiego. 

2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń. 

3. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora niezależną komisję 

konkursową. 

4. Uczestnikami konkursu literackiego będą uczniowie klas IV-VI Szkół Podstawowych z terenu 

gminy Krzywiń. 

 

II. Cele konkursu: 

1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego spędzania wolnego czasu. 

2. Rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości literackich. 

3. Zwrócenie w dobie komputerów uwagi na słowo pisane 

 

III. Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych z terenu gminy Krzywiń. 

2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać opowiadanie pt.: „Bo w przyjaźni jest siła”. 

3. Konkurs trwać będzie od 4.04.2018r. do 9.06.2018r. W momencie ogłoszenia wyników zostaną 

ujawnione dane osobowe (imię, nazwisko, szkoła) autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac. 

4. Prace pisemne przyjmowane będą do dnia 11.05.2018r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 

Krzywiń oraz we wszystkich jej filiach. 

5. Do konkursu przyjmowane są prace: 

a) w języku polskim, 

b) dotąd niepublikowane, nienagradzane. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie tekstów konkursowych w trzech 

egzemplarzach w formie drukowanej oraz na płycie CD/DVD w formacie Word (standardowy 

margines: 2,5 cm. Czcionka: Times New Roman 12. Odstępy między wierszami - standardowe (1)). 

Maksymalnie 5 stron A4 . 

7.Dane uczestnika (imię, nazwisko, szkoła oraz numer telefonu kontaktowego) 

muszą się znaleźć w dołączonej do wydruku kopercie. Wydrukowana praca, koperta z płytą oraz 

koperta z danymi muszą zostać opatrzone godłem. Godło służy anonimowości autora w procesie 

decyzyjnym jury konkursowego. Prosimy zatem nie dopisywać danych osobowych w jakimkolwiek 

miejscu na egzemplarzu pracy. 

8. Każdy z uczestników może oddać tylko jedno opowiadanie. 

9. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez Organizatora komisję. 

Komisja przy ocenie prac będzie brać pod uwagę: 

a) oryginalność pomysłu, 

b) zasób słów języka ojczystego i kompozycję opowiadania, 

c) poziom literacki pracy, 

d) ortografię. 

Proces oceny prac jest tajny. 

10.Prosimy o zapoznanie i wypełnienie załącznika nr 1 do regulaminu konkursu i złożenia go wraz 

z opowiadaniem. 

11. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu nastąpi podczas tegorocznej Nocy Bibliotek dnia 9.06.2018r. 

12. Praca zwycięska zostanie opublikowana w Kurierze Krzywińskim. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, 



b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości złożonych prac, 

c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

IV. Polityka prywatności: 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. 

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane 

podmiotom trzecim. 

3. Złożenie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do 

celów Konkursu. 

4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość 

ich poprawiania. 

 

 

 


