Szkolny Konkurs Literacki „Hej, las rymanowski za mgłą”

„Literatura – to sumienie naszego świata”.
Eugeniusz Iwanicki

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
„Hej, las rymanowski za mgłą
§1.
Organizator
1. Organizatorami konkursu są nauczyciele z Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej:
Jolanta Pietruszka, Alicja Szymanowska i Waldemar Kilar.
2. Konkurs odbywa się pod patronatem dyrektora szkoły Piotra Ciska.
§2.
Uczestnicy
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej.
2. Konkurs ma charakter indywidualny.
§3.
Cele ogólne
1. Konkurs jest organizowany z okazji Dnia Patrona.
2. Celem konkursu jest przede wszystkim:
• upamiętnienie życia i działalności Anny z Działyńskich Potockiej – założycielki uzdrowiska
Rymanów,
• rozwój aktywności twórczej i czytelniczej uczniów,
• promowanie talentów i pasji uczestników konkursu,
• propagowanie idei czytelnictwa,
• popularyzacja twórczości literackiej.
§4.
Zasady uczestnictwa
1. Konkurs rozgrywany jest w dwu kategoriach: poezja i proza.
2. Udział w konkursie polega na napisaniu:
• tekstu prozatorskiego, będącego nawiązaniem do życia i działalności Anny z Działyńskich
Potockiej w dowolnej formie literackiej (np. opowiadanie historyczne, nowela, pamiętnik, dziennik,
list),
• tekstu poetyckiego, zainspirowanego postacią Anny z Działyńskich Potockiej – społeczniczki i
patriotki w dowolnej formie literackiej (np. hymn, elegia, ballada, piosenka, tren).
3. Konkurs ma charakter indywidualny.
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4. Prace, opatrzone metryczką, zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę, tytuł utworu, imię i
nazwisko opiekuna merytorycznego, należy przesłać do dnia 20 maja 2018 roku na adres e-mail:
w_kilar@interia.pl w pliku .docx (czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki: 12, interlinia:
1,5).
§5.
Przebieg konkursu
1. Prace należy wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać do dnia 20 maja 2018 roku do godz. 20:00
na adres e-mail: w_kilar@interia.pl.
2. Wręczenie nagród odbędzie się 30 maja 2018 roku podczas obchodów Dnia Patrona.
§6.
Kryteria oceny
1. Prace uczniów oceni jury wyłonione przez organizatorów konkursu.
2. Ocena prac konkursowych zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria: zgodność z
tematem i oryginalność jego ujęcia, zgodność struktury tekstu z wymogami gatunkowymi,
poprawność stylistyczna, przejrzystość kompozycyjna, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.
§7.
Nagrody
1. Konkurs jest bezpłatny.
2. Laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Organizatorzy konkursu
Jolanta Pietruszka, Alicja Szymanowska, Waldemar Kilar

