REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„Niepodległa”
I. Cele konkursu
•
•
•
•
•
•

kształtowanie postaw patriotycznych,
pogłębianie wiedzy historycznej,
upowszechnianie wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego,
lepsze poznanie własnych korzeni, zbliżenie pokoleń,
doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy,
upowszechnianie wiedzy o polskich bohaterach, często nieznanych.

II. Udział w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej w Zespole
Szkolno- Przedszkolnym w Pogórzu.
2. Uczestnictwo w konkursie zapewnia uczniom nadesłanie pracy konkursowej w terminie
i formie określonej niniejszym regulaminem.
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę w dowolnym gatunku literackim, nigdzie
wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.
4. Konkurs jest jednoetapowy
III. Tematyka prac konkursowych
1. Praca konkursowa musi być związana z tematem konkursu. Powinna prezentować zarówno
bohatera opowieści rodzinnych, jak również okres historyczny, w którym żył, mieć związek
z Pogórzem i Śląskiem Cieszyńskim.
2. Wybór prezentowanych treści i formy literackiej pozostawiony jest autorowi pracy w ramach
tematu konkursu.
IV.

Forma prac konkursowych

1. Praca konkursowa – nie przekraczająca 10 000 znaków (licząc ze spacjami) wraz z aneksem
powinna być przesłana w dwóch formach:
a. formie wydruku na papierze formatu A4, czcionka 12, interlinia 1,5
b. formie elektronicznej (CD lub dyskietka).
2. Do pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie formularz zgłoszeniowy z następującymi
informacjami:
a. tytuł pracy,
b. imię, nazwisko, wiek autora,
c. adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego,
d. adres e-mail autora,
e. nazwa i adres szkoły,
f. zgoda na nieodpłatne publikowanie pracy na stronie internetowej szkoły oraz stronie
Stowarzyszenia Przyjaciół Pogórza.
V.

Kryteria oceny prac konkursowych
1.
2.
3.
4.

Zgodność z tematem konkursu.
Oryginalność prezentowanych treści.
Sposób nawiązania do tematyki regionalnej.
Walory literackie.

VI.

Terminarz konkursu*
1. Prace konkursowe w formie określonej w punkcie IV niniejszego regulaminu należy
nadesłać do 30 lipca 2018 r. do sekretariatu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pogórzu.
2. Do dnia 20 sierpnia 2018 r. jury wybierze najlepsze prace.
3. Do dnia 20 sierpnia 2018 r. laureaci konkursu otrzymają pisemne zaproszenie do udziału w
Pikniku Historycznym, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki konkursu praz wręczone
nagrody.

VII.

Nagrody

1. Zwycięzcy konkursu, którym jury przyzna I i II miejsce otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy.
VIII. Skład jury
Przewodniczący: Tomasz Strzelec
Członkowie: Liliana Gwizdoń – nauczyciel języka polskiego
Grzegorz Topol – koordynator projektu
IX.

Biuro organizacyjne
Stowarzyszenie Przyjaciół, Pogórza
Pogórze
ul. ks. Stanisława Gawlasa 13
43-430 Skoczów
* terminarz konkursu może ulec zmianie

