
Międzynarodowy Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży „Twórcza Polska i Polonia”, Ustka 2019   
  

Regulamin konkursu 

 

I. Organizator konkursu 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. kmdra Bolesława Romanowskiego, ul. Jagiellońska 1, 76-270 Ustka 
 

II. Cele konkursu 

1. Rozbudzenie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży. 

2. Rozwijanie umiejętności pisania tekstów poprawnych językowo i stylistycznie. 

3. Zachęcanie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości.  

 

III. Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych 

w Polsce i za granicą. 

2. Na konkurs można przysyłać teksty w języku polskim o dowolnej tematyce – prozatorskie o objętości do 

8 stron A4 albo poetyckie – 3 utwory jednego autora. Czcionka zapisu Times New Roman, 12, interlinia 

1,5.  

3. Prace należy dostarczyć do 31 stycznia 2020 r. w jednym egzemplarzu wydruku pod adresem 

organizatora konkursu (patrz pkt. I), z dopiskiem na kopercie: Konkurs literacki oraz przesłać w wersji 

elektronicznej pod adresem e-mailowym: konkurs.sp2ustka@gmail.com  

4. Prace prozatorskie należy spiąć w całość (ponumerować strony), podpisać imieniem i nazwiskiem autora 

oraz podać nazwę i adres szkoły. 

5. Każdy wiersz należy wydrukować na osobnej stronie i podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz 

podać nazwę i adres szkoły. 

6. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia do konkursu (do pobrania ze strony internetowej 

organizatora: https://sp2ustka.edupage.org zakładka Międzynarodowy Konkurs Literacki). 

7. Prace przysłane na konkurs muszą być pracami własnymi autora, nigdzie niepublikowanymi ani 

nienagradzanymi. 

 

IV. Jury  

1.   Nadesłane na konkurs prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną   przez organizatora. 

2.   Prace będą oceniane w kategoriach: 

     - proza – uczniowie klas IV-VI, VII-VIII, uczniowie klas szkół ponadpodstawowych, 

     - poezja – uczniowie klas IV-VI, VII-VIII, uczniowie klas szkół ponadpodstawowych.  

3.   Decyzje komisji są ostateczne. 

 

V. Kryteria oceny  

1. Twórczy charakter pracy.   

2. Poprawność stylistyczna i językowa. 

3. Samodzielność i oryginalność. 

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu  

1.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2020 r.  

2.  Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szkoły Podstawowej     

     nr 2 w Ustce: https://sp2ustka.edupage.org w zakładce Międzynarodowy Konkurs Literacki. Laureaci i    

     osoby wyróżnione oraz nauczyciele będą zawiadomieni drogą e-mailową, również o sposobie odbioru  

     nagród. 

3.  Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie  

     przechodzą na jego własność, na co autor pracy (lub jego opiekun prawny) wyraża zgodę przez    

     wypełnienie karty zgłoszenia do konkursu.  

4.  Osoby (lub ich opiekunowie prawni) składające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie  

     przez organizatora danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku autora dla potrzeb organizacji    

     niniejszego konkursu zgodnie z przepisami RODO.  

5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora https://sp2ustka.edupage.org  

     w zakładce Międzynarodowy Konkurs Literacki. 
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