
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

„Mój ulubiony bohater literacki”. 

I. Organizator. 

Biblioteka szkolna ZSR-T w Zwoleniu i nauczyciele j. polskiego. 

II. Cele konkursu. 

1. Promocja literatury, czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej. 

2. Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem bibliotecznym wśród młodych czytelników. 

3. Zachęcenie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości 

literackiej. 

4. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawnośd stylistyczną i językową 

utworu. 

5. Rozwijanie zainteresowao czytelniczych uczniów. 

III. Zasady uczestnictwa. 

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży wszystkich klas ZSR-T w Zwoleniu. 

2. Oceniane będą prace tylko napisane odręcznie, na papierze kancelaryjnym, max 3 str. 

3. Prace dostarczone na Konkurs muszą byd pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, 

wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich. 

4. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisad pracę w formie rozprawki, eseju lub recenzji. 

5. Każda praca konkursowa powinna byd opatrzona kartą informacyjną, zawierającą 

następujące dane: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza. 

6. Jeden Autor może dostarczyd tylko 1 pracę. 

IV. Termin i miejsce składania prac. 

Prace należy składad w terminie do 08.11.2017 r. do uczącego w danej klasie nauczyciela 

języka polskiego. 

V. Jury. 

Jury Konkursowe zostanie powołane przez Organizatora Konkursu. 

 

 



VI. Kryteria oceniania. 

Prace będą oceniane pod względem: 

 twórczego charakteru utworu, 

 poprawności stylistycznej i językowej, 

 poziomu literackiego pracy, 

 samodzielności i oryginalności. 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu. 

1. Dostarczone na konkurs prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez 

organizatora. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 10.11.2017 r. Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni 

na uroczystej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły. 

4. Biblioteka zastrzega sobie możliwośd dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie 

przechodzą na własnośd organizatora. 

VIII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:  

 

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu  

i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów  

w dowolny sposób w celach promocyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie  

z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 

poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zwycięstwo wiąże się z przekazaniem praw autorskich 

organizatorom (art. 50 Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. 

1994 nr 24 poz. 83).  

 

IX. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 


