Regulamin
I Powiatowego Konkursu Literackiego
dla Uczniów Klas IV - VI Szkół Podstawowych
“Czytam, bo lubię”
1. Organizator konkursu
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim
2. Adresaci konkursu:
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV -VI szkół podstawowych.
3. Cele konkursu:
Stworzenie piszącym możliwości prezentacji swojej twórczości.
Inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej.
Stworzenie możliwości debiutu literackiego osobom do tej pory niepublikującym.
Budzenie zainteresowań literaturą.
4. Wymagania konkursowe:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie w języku polskim
opowiadania z dialogiem. Jego akcja może się toczyć w przeszłości,
teraźniejszości lub przyszłości. Inspiracją mogą być dowolne miejsca,
wydarzenia lub postacie.
Nadesłany tekst musi być samodzielną pracą, wcześniej niepublikowaną
i nienagradzaną w konkursach literackich.
Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać opowiadanie o objętości od 2 do 3
stron formatu A4 maszynopisu lub wydruku komputerowego.
Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno opowiadanie.
Przesłane opowiadanie w jednym egzemplarzu musi być oznaczone godłem
lub hasłem. Dane identyfikujące uczestnika: imię, nazwisko, adres szkoły,
numer telefonu kontaktowego oraz imię i nazwisko opiekuna należy
obowiązkowo umieścić w dołączonej do wydruku opowiadania zaklejonej
kopercie opatrzonej tym samym godłem lub hasłem.
5. Termin konkursu:
Prace literackie prosimy wysyłać do 30.11.2016 r. pocztą na adres: Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 9, 05-300 Mińsk
Mazowiecki.
Na kopercie należy umieścić dopisek “Czytam, bo lubię”.

6. Ocena prac:
Praca konkursowe podlegać będą ocenie jury, w którego skład wejdą nauczyciele
języka polskiego oraz przedstawiciel dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim.
Prace oceniane będą pod względem:
- twórczego charakteru utworu,
- poprawności stylistycznej i językowej,
- poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej,
- poziomu literackiego,
- samodzielności i oryginalności.
7. Laureaci:
Jury wyłoni laureatów I, II, III miejsca oraz trzy wyróżnienia.
Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody podczas spotkania z autorem książki
“Ciumkowie w szkocką kratę”, panem Pawłem Beręsewiczem w dniu
16.12.2016 r. o 9:00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika
ul. Kopernika 9 w Mińsku Mazowieckim.
8. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorami konkursu: p. Małgorzatą
Szczęsną, p. Małgorzatą Nowicką, p. Bożeną Polkowską, p. Anną Wasążnik
i p. Agnieszką Wodzińską.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie
niezbędnym dla potrzeb projektu. Dane osób uczestniczących w konkursie będą wykorzystane
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133
poz. 883).

