REGULAMIN
II SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Pióropusz Polski

1. Organizator: nauczyciele języka polskiego.
2. Cele:
- inspirowanie do twórczej aktywności,
- rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania poezją i prozą,
- promowanie literackich talentów,
- popularyzowanie twórczości młodych ludzi.
3. Zasady uczestnictwa w konkursie:
a) Konkurs jest adresowany do uczniów Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Skórzewie.
b) Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: proza (opowiadanie) i poezja (zestaw 3
wierszy).
c) Do Konkursu należy zgłaszać tylko utwory niepublikowane i nienagradzane wcześniej
w innych konkursach.
d) Każdy uczestnik zgłasza jedną pracę w wybranej przez siebie kategorii.
e) Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów.
f) Na wydruku powinny się znaleźć informacje o temacie pracy i wybranym gatunku
literackim (opowiadanie lub wiersz)
g) Pracę należy wydrukować jednostronnie w 2 egzemplarzach maszynopisu.
h) Maksymalna objętość pracy prozatorskiej to 4 strony A4
4. Tematyka prac konkursowych: To, co ważne. Mój głos w sprawie wartości.
5. Kryteria oceny prac:
a. oryginalny pomysł (twórczy charakter utworu)
b. kompozycja utworu
c. wyraz artystyczny, tj. język, styl, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna
6. Termin i miejsce składania prac:
Prace konkursowe należy składać do dnia 25. 05. 2017r. u nauczycieli języka polskiego z
dopiskiem „Konkurs Literacki”.

7. Jury:
Oceny prac pod względem oryginalności, wartości artystycznych i językowych dokona Jury,
w skład którego wchodzą wszyscy nauczyciele języka polskiego uczący w Gimnazjum im. I.
J. Paderewskiego w Skórzewie.
8. Wyłanianie laureatów:
a) Jury podejmie decyzję większością głosów.
b) W każdej kategorii (opowiadanie/wiersz) zostaną przyznane trzy nagrody (I,II i III miejsce)
c) Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 1 czerwca 2016 r. podczas obchodów Dnia Patrona.
9. Nagrody:
a) dyplom, pióro, książka
b) opublikowanie prac laureatów na stronie szkoły
10. Postanowienia końcowe:
a) Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin
b) Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych.
c) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji i prezentacji nagrodzonych prac.

