IV Powiatowy Konkurs Literacki
„Świat wykreowany”
pod patronatem
Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie
i Akademii Jana Długosza
Szkoła Podstawowa nr 41 w Częstochowie zaprasza
uczniów z Częstochowy i powiatu częstochowskiego
do udziału w konkursie literackim na humorystyczne opowiadanie,
którego akcja toczy się w święta Bożego Narodzenia
REGULAMIN KONKURSU
I.

Cele konkursu:
1. Zachęcenie młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości
2. Popularyzowanie twórczości literackiej
3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów
4. Kształtowanie umiejętności wyrażania myśli poprawną polszczyzną
5. Popularyzowanie literatury młodzieżowej
6. Rozwijanie współpracy międzyszkolnej

II.

Warunki regulaminowe:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów z Częstochowy i powiatu
częstochowskiego.
2. Jedna szkoła może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 prace uczniów klas
gimnazjalnych, 2 prace uczniów klas IV, V oraz 2 prace uczniów klas VI, VII.
3. Opowiadanie powinno obejmować od 2 do 3 stron A4 zapisanych czcionką
Times New Roman 12 przy odstępie 1,5 wiersza.
4. Pracę należy opatrzyć metryczką;
- imię, nazwisko autora, jego wiek i klasa
- tytuł pracy
- nazwa i adres szkoły z telefonem
- imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstawała praca.
5. Opowiadanie zgłoszone na Konkurs powinno zawierać elementy
humorystyczne, a jego akcja toczyć się w święta Bożego Narodzenia
6. Do 23. 12. 2017r. należy przesłać pracę na adres:
g12konkurs.literacki@gmail.com
oraz jej wydruk na adres:
Szkoła Podstawowa nr 41
ul. Okólna 31/39
42-218 Częstochowa
z dopiskiem konkurs literacki
7. Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.
8. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły:
www.sp41.czest.pl. O terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują
laureatów telefonicznie.

9. Zgłoszenie utworu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to
utwór samodzielny, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego Konkursu.
10. Organizator nie zwraca prac złożonych na Konkurs i zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia niezbędnych poprawek redaktorskich w tekście oraz
do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu
publikacji.
III.

Jury:
1. Komisję konkursową powołuje organizator.
2. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.

IV.

Kryteria oceniania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V.

Twórczy charakter utworu
Oryginalność
Poprawność stylistyczna i językowa
Uwzględnienie w pracy wyróżników gatunkowych opowiadania
Elementy humorystyczne
Czas akcji- święta Bożego Narodzenia

Kontakt:
Sekretariat szkoły - tel. 34 361 38 86
lub drogą elektroniczną sp41@edukacja.czestochowa.pl

Organizatorzy:
Iwona Baranowska
Agnieszka Gryś
Jolanta Malasiewicz
Joanna Woźniak

