
 

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

„OPOWIEM WAM O MOICH KORZENIACH…” 
I Organizator 

Konkurs organizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Wróblewie. 

 

II Cele konkursu 

 podtrzymywanie tradycji narodowych, 

 pielęgnowanie polskości i patriotyzmu,  

 pogłębianie wiedzy historycznej,  

 rozwijanie uzdolnień literackich młodzieży, 

 upowszechnianie wiedzy o polskich bohaterach, często nieznanych. 

III Udział w konkursie 

 konkurs skierowany jest do młodzieży z terenu Gminy Wróblew w dwóch kategoriach 

wiekowych: 

 klas 4-8 szkół podstawowych,  

 klas 1-4 szkół średnich, 

 uczestnictwo w konkursie zapewnia uczniom nadesłanie pracy konkursowej w terminie i formie 

określonej niniejszym regulaminem, 

 warunkiem   udziału   w   konkursie   jest   wyrażenie   zgody   na   przetwarzanie   danych 

osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, publikacji jego wyników  oraz promocji konkursu,   

a   także   wyrażenie   zgody   na   korzystanie i   rozpowszechnianie   wizerunku   uczestnika   

konkursu,   czyli   przedłożenie   wypełnionego formularza zgłoszenia do konkursu  

z oświadczeniem oraz klauzulą informacyjną 

 każda szkoła nadsyła nie więcej niż 5 prac konkursowych. 

IV Tematyka prac konkursowych 

 przedmiotem konkursu jest napisanie, w formie opowiadania, sfabularyzowanej historii, 

dotyczącej losów rodziny (np. babci, dziadka, wujostwa) lub wybranych (pasjonujących, 

dramatycznych) wątków z ich życia,    

 treść opowiadania nie musi dotyczyć tematyki wojennej, 

 praca konkursowa musi być związana z tematem konkursu i powinna prezentować zarówno 

bohatera opowieści rodzinnych, jak również okres historyczny, w którym żył, 

 wybór prezentowanych treści pozostawiony jest autorowi pracy w ramach tematu konkursu, 

 do pracy należy dołączyć formularz zgłoszenia do konkursu z oświadczeniem i klauzulą 

informacyjną, 

 prace powinny być samodzielne i wcześniej niepublikowane. 



 V Forma prac konkursowych 
 

 praca konkursowa – nie przekraczająca 10 000 znaków (licząc ze spacjami, max. 4 strony formatu 
A4, czcionka Times New Roman) powinna być przesłana w dwóch formach: 

 formie wydruku na papierze formatu A4, czcionka 12, interlinia 1,5, 
 formie elektronicznej (e-mailem), 

 na pracy należy umieścić informację: SZKOŁA PODSTAWOWA lub LICEUM,  
 do pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie formularz zgłoszeniowy z następującymi 

informacjami: 
 tytuł opowiadania, 
 imię, nazwisko, wiek autora,  
 imię i nazwisko z opiekuna literackiego, 
 adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, 
 adres e-mail autora, 
 nazwa i adres szkoły, 
 zgoda na nieodpłatne publikowanie pracy na stronie internetowej oraz w zbiorczym, 

folderze pokonkursowym. 

VI Kryteria oceny prac konkursowych 

 zgodność z tematem konkursu, 

 oryginalność pracy, 

 aspekt artystyczny, 

 pomysł, 

 twórcze rozwinięcie tematu, 

 poprawność językowa. 

VII Termin składania prac 

 prace należy składać do 25 października 2021 r.,   

 wyniki konkursu zostaną opublikowane  na stronie  internetowej biblioteki.  

VIII Rozstrzygnięcie konkursu 

 rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 listopada 2021r.,  

 uroczystości towarzyszyć będzie wystawa „Pionierzy Niepodległej” (materiały  zebrane przez 

Pana Macieja Rataja-pasjonata historii). 

IX Nagrody 

 organizatorzy przewidują dla wszystkich uczestników dyplomy, a dla laureatów nagrody 

rzeczowe oraz podziękowania dla opiekunów literackich.  Prace  zostaną zebrane i wydane  

w formie folderu pokonkursowego. Każdy z laureatów konkursu otrzyma taką publikację. 

 


