
Regulamin Konkursu Literackiego pt.  „…. i dlatego Jan Brzechwa został 
naszym patronem”.

I. Ustalenia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Literackim 
„…. i dlatego Jan Brzechwa został naszym patronem”( praca powinna być 
twórcza,  poparta osobistą refleksją), zwanym w dalszej części „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest:  Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu.

II. Cele Konkursu:
-  zachęcenie dzieci i młodzieży do pisania tekstów literackich i prezentowania 
własnej twórczości literackiej,
- rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność 
stylistyczną i językową utworu,
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni autorów,
- promowanie młodych talentów i ich twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.

 III. Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 4 
w Swarzędzu.

2. Prace nadesłane na Konkurs będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

a. Kategoria I – uczniowie klas 4-6,

b. Kategoria II – uczniowie klas 7-8.

3. Utwory konkursowe muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku 
polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach 
literackich.

4. Formą literacką pracy konkursowej jest: 

- opowiadanie twórcze z elementami dialogu, może zawierać elementy 
fantastyczne 

- komiks 

(jedna forma literacka do wyboru)



5. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę konkursową. Pracę 
przesyłamy w dokumencie tekstowym lub w formie zdjęcia.

6. Opowiadanie twórcze z dialogiem dla:

a) kategorii I  (uczniowie klas 4-6) powinno liczyć nie mniej niż 130 słów i nie 
więcej niż 160 słów.

b) kategorii II (uczniowie klas 7-8) powinno liczyć nie mniej niż 170 słów. 

Komiks dla:

a) kategorii I  (uczniowie klas 4-6) powinien zawierać nie mniej niż 6 historyjek 
obrazkowych i nie więcej niż 8 historyjek obrazkowych. 

b) kategorii II (uczniowie klas 7-8)  powinien zawierać nie mniej niż 8 
historyjek obrazkowych i nie więcej niż 10 historyjek obrazkowych. 

7. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

8. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

9. Organizator zastrzega sobie prawa do:

a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

IV. Termin i miejsce nadsyłania prac:

1.Termin składania prac konkursowych upływa dnia 7 czerwca 2020 roku. 

2. Utwory konkursowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

kubiakkwasny.alicja@czworka.edu.pl

V. Sposób oceny prac, jury konkursu:

1. Prace oceniane są przez członków jury.

2. Kryteria oceny prac: 

- zgodność prac z tematyką Konkursu,
- wartość merytoryczna, twórczy charakter utworu,
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- estetyka pracy, 
- samodzielność i oryginalność, 
- poprawność stylistyczna i językowa. 

VI.  Rozstrzygnięcie Konkursu:

1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 17 czerwca 
2020r. 

2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły.

VII. Nagrody

1. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac w każdej 
kategorii i przekazane w możliwie najbliższym terminie od ogłoszenia 
wyników.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Nadsyłając pracę na Konkurs, autor zgadza się na jej późniejsze 
upublicznienie przez Organizatorów.
2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin,
a w szczególności ustalenia, że zgłoszenie prac do Konkursu jest 
równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 
Organizatora w polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. 
U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) .
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w następujących celach:
-  zgłoszenie i udział w Konkursie,
-  kontakt z laureatami Konkursu w celu przyznania i wręczenia im 
nagród,
-  publikacja danych laureatów (imię i nazwisko, klasa) oraz przyznanych
im nagród na stronie szkoły.
4. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów
 w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności 
obiektywne.
6. W kwestiach spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, 
decyzję podejmują Organizatorzy Konkursu.

Organizatorzy:
Alicja Kubiak – Kwaśny
Karolina Hudak



Ewa Strużyńska


