REGULAMIN XIV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
pod hasłem
„Twój talent szansą na lepszy świat”
Organizator:
Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie
Patronat:
 Śląski Kurator Oświaty
 Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego 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. 7-8 szkoły podstawowej
oraz uczniowie z kl. 3 gimnazjów;
III grupa wiekowa – młodzież uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych
Tematyka prac konkursowych:
I grupa wiekowa
Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci
W. Szymborska „Rehabilitacja”
W dowolnej formie epickiej rozważ, czy przeszłość i celebrowanie rocznic ważnych
wydarzeń jest ważne dla współczesnych ludzi.
II grupa wiekowa
Cyfrowy raj czy technologiczne piekło?
W dowolnej formie epickiej przedstaw, jak z nowości technologicznych uczynić swojego
sprzymierzeńca, nie stając się jednocześnie ich niewolnikiem.
III grupa wiekowa
Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy - praca, by się zmartwychwstało.
Cyprian Kamil Norwid „Promethidion”
W dowolnej formie epickiej przedstaw, czy współczesne pojmowanie piękna może być
tożsame z zaproponowanym w utworze C.K. Norwida. Powołaj się na znane Ci utwory
współczesnych twórców kina, teatru, literatury.

UWAGA NOWA KATEGORIA! Pierwsze próby poetyckie
Grupa wiekowa I ,II, III
„Czy poezja i poeci mogą zmienić świat?”
Terminy:
 do 31.03.2019 r. – nadsyłanie prac konkursowych (decyduje data stempla
pocztowego)
 01.04. – 30.04.2019 r. – prace Komisji Konkursowej
 05.05.2019 r. - podanie wyników konkursu na stronie internetowej Zespołu Placówek
Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie - www.zpo-boronow.webserwer.pl,
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 zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika konkursu i publikacji wizerunku.



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).
Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas jubileuszu szkoły.



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 oraz nagrody rzeczowe za wyróżnienia.



Dodatkową nagrodą będzie publikacja zwycięskich prac w specjalnie wydanej książce
z okazji 60-lecia szkoły Podstawowej w Boronowie przygotowanej przez
Organizatora.



Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni przez organizatorów o wynikach
konkursu i zostaną zaproszeni na jego rozstrzygnięcie w dniu 08.06.2019 r.



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………………….......................…………………………………………………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)
........................................................................................................................................
przez Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej, ul. Poznańska 2, 42-283 Boronów w celu
organizacji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Twój talent szansą na lepszy świat" zgodnie
art. 6 ust. 1 lit. f), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016
r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/ WE, Dz. Urz. UE L Nr 119
str. 1, zwanego dalej RODO.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka przez Zespół Placówek Oświatowych im.
Unii Europejskiej, ul. Poznańska 2, 42-283 Boronów w związku z organizacją Konkursu.

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

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

