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REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO NA 

OPOWIADANIE 

 

pt. „Wydarzyło się na Krajnie... – opowiadanie z Krajną  

w tle.” 

przeznaczony dla klas IV-VIII szkół podstawowych z obszaru funkcjonowania 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Krajny Złotowskiej – Powiatu Złotowskiego 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Regulamin określa zasady organizacji przeprowadzania konkursu literackiego. 

2. Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa im. T. Halika w Górznej oraz 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  Krajna Złotowska.  

3. Prace konkursowe będą oceniane przez powołaną przez organizatora niezależną 

komisję konkursową. 

4. Uczestnikami konkursu literackiego będą uczniowie klas IV-VIII Szkół Podstawowych                      

z terenu Powiatu Złotowskiego. 

II. Cele konkursu: 

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

2. Rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości literackiej. 

3. Rozwijanie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży 

4. Promocja regionu Krajny Złotowskiej. 

III.  Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Krajny 

Złotowskiej. Podział wiekowy: kategoria I – klasy IV-VI; kategoria II – klasy VII-VIII. 

2. Uczestnicy mają za zadanie samodzielnie napisać opowiadanie pt. „Wydarzyło się na 

Krajnie... – opowiadanie z Krajną w tle.” 

3. Konkurs trwać będzie od 15.03.2021 r. do 15.04.2021 r. 
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4. Prace konkursowe należy wysyłać w formie edytowalnej zapisu PDF, DOC na adres 

e-mail: konkursy@krajnazlotowska.pl - do dnia 14.04.2021 r. 

5. Do konkursu przyjmowane są prace napisane: 

- w języku polskim, 

- dotąd niepublikowane, nienagradzane. 

6. Forma pracy: 

- czcionka Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5, 

- ilość słów 250-300. 

7. Dane uczestnika: imię i nazwisko, szkoła, muszą być zamieszone na ostatniej stronie 

pracy. 

8. Każdy uczestnik może napisać tylko jedno opowiadanie. 

9. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do weryfikacji oryginalności pracy w celu 

wykluczenia plagiatu. 

10. Prace konkursowe będą oceniane przez niezależną komisję konkursową. 

11. Wyniki konkursu zostaną podane 30.04.2021 r. na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej im. T. Halika w Górznej - http://www.spgorzna.pl/ oraz Stowarzyszenia 

LGD Krajna Złotowska - http://krajnazlotowska.pl/. 

12. Komisja przy ocenianiu będzie brała pod uwagę: 

- oryginalność pomysłu, 

- zasób słów języka ojczystego, 

- kompozycję opowiadania, 

- poziom literacki pracy, 

- poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną pracy. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

- wprowadzanie zmian w regulaminie konkursu, 

- nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych pracy (poniżej 8 

prac). 

14. Prace laureatów zostaną wydane w formie zbioru. 

15. Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe: 
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- I miejsce – tablet graficzny (w każdej kategorii wiekowej), 

- II miejsce – słuchawki bezprzewodowe JBL (w każdej kategorii wiekowej), 

- III miejsce – głośnik bezprzewodowy JBL (w każdej kategorii wiekowej). 

16. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie do sekretariatu SP w Górznej 

lub przesłanie na adres SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T. HALIKA W GÓRZNEJ; 

GÓRZNA 22; 77-400 ZŁOTÓW do 14.04.2021 r. załącznika numer 1:  

- zgody rodziców / opiekunów prawnych na udział w konkursie literackim, 

- zgody na wykorzystanie wizerunku – formularz RODO 

- zgody na zamieszczenie pracy w zbiorze opowiadań. 

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 osobom 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. 

 


