
 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Drawnie 

            ma przyjemność zaprosić do udziału                                                                                                                               

           w Powiatowym Konkursie Literackim                                                                                                                                 

           pod hasłem 
 

 

 
 

 

 

 

Dziekan dekanatu Drawno - Ks. Dariusz Doburzyński 

Honorowy patronat nad konkursem sprawują:        

Starosta Choszczeński - pan Lesław Śliżewski oraz Burmistrz Drawna - pan Andrzej Chmielewski 
 

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Literackiego 

 

 

1.    ORGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego, ul. Szkolna 25, 73-220 Drawno                                                      

www.spdrawno.pl 

-      Konkurs rozpoczyna się 29 marca 2014 r. a kończy 22 kwietnia 2014 r.  
 

2.    TEMAT KONKURSU 

       Tematem pracy konkursowej jest napisanie wiersza lub listu adresowanego do papieża                      
Jana Pawła II z okazji jego kanonizacji. 

3.    CELE KONKURSU 

-      Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci i młodzieży.                                                                        

-      Umożliwienie uzdolnionym uczniom zaprezentowania swojego talentu   literackiego oraz                                      

promowanie ich twórczości.                                                                                                                                               

-      Zainteresowanie dzieci i młodzieży poezją.                                                                                                       

-      Przybliżenie uczestnikom konkursu sylwetki papieża Jana Pawła II. 

http://www.spdrawno.pl/


4.    WARUNKI UCZESTNICTWA 

-      W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież uczący się w szkołach     podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatu   choszczeńskiego.                                                                                                                                                          

-      Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę (list lub wiersz), która nigdy    
wcześniej nie była opublikowana ani w żadnym konkursie nagrodzona.                                                                     

-      Praca w formie wiersza nie powinna zawierać więcej niż 40 linijek tekstu, a w przypadku 
listu - nie więcej niż 30 linijek tekstu zapisanego w formie elektronicznej przy zachowaniu   

standardowych ustawień strony dokumentu: format A4; marginesy: 2,5 cm; czcionka: Times 
New Roman; wielkość czcionki: 12 pkt.  

-      W przypadku prac napisanych przez uczniów z klas I-III szkoły podstawowej,                            
prosimy o załączenie do dokumentacji także oryginalnego (napisanego odręcznie) tekstu. 

-      Każdy list lub wiersz musi mieć własny tytuł. 

-      Do każdej pracy zgłoszonej na konkurs musi być załączona karta zgłoszenia uczestnika 

konkursu wypisana pismem drukowanym oraz zgodę rodzica/prawnego opiekuna na 

przetwarzanie danych osobowych dziecka w związku z działaniami okołokonkursowymi, 

jak przygotowanie wystawy czy ewentualna jej publikacja (zob. załącznik).                                             

Prace bez czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. 

-      Prace konkursowe złożyć można:  

a)     osobiście w formie wydruku komputerowego (z załączoną wersją elektroniczną zapisaną   
na czytelnie oznaczonej płycie CD/DVD) w sekretariacie Szkoły Podstawowej    im. Stefana  
Żeromskiego w Drawnie od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy. Prace powinny być złożone w zaklejonych kopertach                         
z dopiskiem „KONKURS LITERACKI”. 

b)     Przesłać w w/w formie za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie do 22 kwietnia    
2014 r. (decyduje data wpływu).  

c)  Przesłać w formie elektronicznej zarówno sam tekst jak i skany wymaganych      
dokumentów na podany adres mailowy: konkursliteracki@op.pl                                               
Wszystkie dokumenty powinny być odpowiednio zapisane (pliki tekstowe - format: doc; 
zdjęcia - format: jpg) i podpisane. W przypadku zgłoszenie więcej niż jednego uczestnika 
konkursu, dla każdego z nich powinien być utworzony oddzielny folder. 

5.    FINAŁ KONKURSU 

-      Organizator powoła Jury konkursowe, które dokona oceny i wybierze najlepsze prace                                                  
w 4 kategoriach wiekowych:  

1) uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej,                                                                                                              

2) uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej,                                                                                                              

3) uczniowie szkół gimnazjalnych,                                                                                                                                   

4) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

mailto:konkursliteracki@op.pl


-                 Decyzja Jury jest ostateczna. 

-      Prace dostarczone do organizatorów konkursu po 22 kwietnia 2014 r. nie będą brały 
udziału w konkursie. 

-      Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 24 kwietnia 2014 r. na stronie internetowej naszej 
szkoły: spdrawno.pl  Wręczenie nagród nastąpi 26 kwietnia 2014 r. podczas obchodów 
Powiatowego Dnia Papieskiego w Drawnie. Laureaci konkursu zostaną osobno powiadomieni 
poprzez szkołę/placówkę, którą reprezentują o terminie i możliwościach odbioru nagrody.  

-      Organizatorzy nie będą osobno informować uczestników konkursu, których prace nie      

zostaną nagrodzone lub wyróżnione. 

-      Prace zgłoszone na konkurs stają się własnością organizatorów konkursu, w związku                       
z czym nie będą zwracane ich autorom. 

-      Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej                                                 
w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego, Drawieńskim Ośrodku Kultury                             
oraz w kościele parafialnym pw. MB Nieustającej Pomocy w Drawnie. 

 

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać dzwoniąc w godzinach 
popołudniowych (od godz. 14.30) pod nr tel.: 667-151-338 lub pisząc na adres mailowy: 
konkursliteracki@op.pl  

 

                                                                                                                            Zapraszamy 

 

 

       /Dyrektor Szkoły - mgr Jolanta Fatalska/ 
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Załącznik do Regulaminu Powiatowego Konkursu Literackiego:  

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU 

(w imieniu osoby niepełnoletniej wypełnia rodzic/opiekun prawny) 

 
 
1. Imię i nazwisko, wiek oraz klasa: 
 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Nazwa i dokładny adres szkoły, nr tel., fax, e-mail: 
 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego wykonano pracę konkursową: 

 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 
4. Tytuł pracy konkursowej: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

OŚWIADCZENIA 
 

 
1.  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz że nie narusza ona 
     jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. 
 

2.  Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu w/w Konkursu Literackiego                            

i w pełni go akceptuję. 

3.       Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w zgłoszeniu danych osobowych zgodnie                   
          z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r.,          
         Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora Konkursu do celów związanych                              
          z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z podanym Regulaminem. 
 

 
 
 
 
 
      ………………………………………………....                                   ……………………………………………………………………………………. 
      Miejsce, data i podpis uczestnika konkursu                                   Miejsce, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 
                                                                                                                                                      (dot. uczestnika niepełnoletniego) 


