I Powiatowy Konkurs Literacki ODCIENIE
organizowany pod patronatem
Starosty Powiatu Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki Antoniego Janusza Piechoskiego
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubowskiego
oraz
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Muzeum Ziemi Mińskiej
Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego
przez
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
w Mińsku Mazowieckim
„ Kiedy zaprzeczamy naszym historiom, one nas definiują. Kiedy jesteśmy
właścicielami naszych historii, możemy napisać nowe, odważne zakończenie”
Brene Brown
I.

Cele Konkursu:
1. Zachęcanie utalentowanych uczniów szkół podstawowych Powiatu, Gminy i Miasta
Mińsk Mazowiecki do pisania i prezentowania swojej twórczości.
2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni twórców prac konkursowych.
3. Zachęcanie do kreatywnego i refleksyjnego spojrzenia na świat.

.
II.

Zasady uczestnictwa w Konkursie:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas VII i VIII szkół podstawowych
zamieszkujących powiat, gminę i miasto Mińsk Mazowiecki.
2. Nadesłane prace muszą być pracami własnymi autorów, niepublikowanymi ani
nagradzanymi wcześniej.
3. Tematyka: NASZ ŚWIAT PO PANDEMII; treść utworu ma nawiązywać do tej tematyki,
natomiast autor może nadać własny tytuł swojemu utworowi.
4. Forma pracy – np.: opowiadanie, dziennik, wywiad, list, kartka z pamiętnika, rozprawka.
5. Prace konkursowe podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą szkoły w formie
wydruku komputerowego (w 3 egzemplarzach) należy przesłać na adres:
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie
05-300 Mińsk Mazowiecki,
ul. 1 PLM Warszawa 1
b/ wersję elektroniczną prac (opisaną imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą szkoły)
należy przesłać na adres: konkursodcienie@gmail.com

6. Terminy
a/nadsyłanie Kart Zgłoszenia - od 26.04.2021 r. do 29.04.2021 r.
Karta Zgłoszenia stanowi integralną część regulaminu
b/ nadsyłanie prac konkursowych – od 10.05.2021 r. do 16.05.2021 r. Decyduje data
stempla pocztowego.
7. Jeden autor może nadesłać jeden utwór.
8. Objętość pracy zgłoszonej na Konkurs od 2.700 do 4.500 znaków ze spacjami, tj. od 1,5
do 2,5 stron znormalizowanego maszynopisu.
Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów i
wydrukować jednostronnie. ( 1 strona – ok.1.800 znaków ze spacjami)

II.

Jury

Jury zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.
III.

Kryteria oceniania:

1. Zgodność z tematem.
2. Twórczy charakter utworu oraz jego oryginalność.
3. Nieszablonowość myślenia i refleksyjność.
4. Poprawność stylistyczna i językowa.
5. Poziom literacki pracy.

IV.

Wyłanianie laureata Konkursu:

1. Jury podejmuje decyzję większością głosów.
2. Przyznane zostaną trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
4. Od decyzji Jury nie ma odwołania.
V.

Ogłoszenie wyników Konkursu: 18 czerwca 2021r.
- na stronie internetowej Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie www.zsmsc.edu.pl
- Powiatu Mińsk Mazowiecki http://www.powiatminski.pl/
- Gminy Mińsk Mazowiecki www.minskmazowiecki.pl
- Miasta Mińsk Mazowiecki www.minsk-maz.pl

VI.

Nagrody:
Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody w postaci:
- sprzętu multimedialnego,
- bonów podarunkowych,
- nagród książkowych i dyplomów.
Autorom utworów nagrodzonych I miejscem gwarantujemy publikację utworów.

VII.

Postanowienia końcowe:

1. Nadsyłając pracę na Konkurs, autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie
w tekście oraz jego późniejsze ewentualne upublicznienie przez Organizatora lub
Powiat Miński, Gminę Mińsk Mazowiecki lub Miasto Mińsk Mazowiecki na ich
stronach internetowych, a także na publikację nagrodzonych utworów bez uiszczania
honorarium autorskiego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach
promujących jego działalność lub działalność Powiatu Mińskiego, Gminy Mińsk
Mazowiecki i Miasta Mińsk Mazowiecki bez uiszczania honorarium autorskiego.
3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Prace nie będą zwracane.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli
będą tego wymagały okoliczności obiektywne.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
7. Przesłanie Karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
8. Prace przysłane po terminie lub niezgodne z wymaganiami nie będą oceniane
przez jury.
9. Ewentualne pytania należy kierować do koordynatora Konkursu pani Marzenny
Kruszewskiej tel.: 607-221-048 lub na adres mailowy: konkursodcienie@gmail.com
10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora w rozumieniu art.6 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).

