REGULAMIN KONKURSU
Krótkie formy literackie
organizowanego
przez
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
Warunki ogólne
§1
1.Organizatorem konkursu literackiego jest VI Liceum Ogólnokształcące J. i J.
Śniadeckich w Bydgoszczy.
2.Partnerami w organizacji Konkursu są:
Klub Twórczego Nauczyciela działający przy Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.
§2
Konkurs ma na celu promowanie utalentowanych literacko uczniów oraz zachęcanie
uczniów do kreatywnego pisania i doskonalenia umiejętności czytania krótkich form
literackich, przede wszystkim nowel, opowiadań i short story. Udział w konkursie
może być formą przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty.
§3
Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół podstawowych.
§4
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych opowiadań, nowel i short story
napisanych przez uczniów na dowolny temat.
2.Ocenie podlegać będzie:
a) realizacja wymogów gatunkowych
b) interesująca kompozycja
c) skonstruowanie świata przedstawionego
d) styl i język
e) ortografia i interpunkcja.
§5
Prace konkursowe oceniane będą w następujących kategoriach:
a) opowiadanie

b) nowela/short story.

§6
Konkurs rozpoczyna się w dniu jego ogłoszenia. Prace należy nadsyłać do 31
stycznia 2021 roku. Komisja konkursowa zbierze się w lutym 2020 roku. Ogłoszenie
wyników nastąpi do 31 III 2020 roku, o czym drogą mailową zostaną powiadomione
szkoły.
§7
1. Autorem tekstu może być jedna osoba.
2. Przesłana praca powinna realizować wymogi formalne wybranego przez ucznia
gatunku.
§8
1. Do nadesłanej pracy konkursowej należy dołączyć Kartę zgłoszeniową (załącznik
do Regulaminu) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację pracy
w formie elektronicznej i/lub książkowej.
2. Pracę konkursową należy nadesłać w formie elektronicznej lo06@edu.bydgoszcz.pl
3. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 3 stron maszynopisu (Times Roman, 12,
interlinia 1,5).

Nagrody
§9
1. Do oceny prac konkursowych przez Organizatorów zostanie powołana komisja
złożona z trzech osób.
2. Dla autorów trzech najciekawszych prac w każdej kategorii Organizator
przygotował nagrody rzeczowe.
3. Wybrane prace zostaną opublikowane w formie elektronicznej lub/i w formie
książkowej.

§10
1. Posiedzenie komisji konkursowej nastąpi do dnia 28 lutego 20201r., a wyniki
zostaną przesłane do szkół do 31 marca 2021 roku.
2. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni przez szkoły.
3. Nagrody zostaną wręczone Autorom najlepszych prac w ciągu 30 dni od dnia
ogłoszenia wyników.
4. Komisja Konkursu może zdecydować o nieprzyznaniu nagród lub dokonać innego
przyznania nagród.

Ustalenia dodatkowe
§11
1. Niniejszy konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora nie jest
"grą losową", "loterią fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjną",
których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art.
2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na
automatach (Dz. U. Nr 1998 r. Nr 102 poz. 650).

KARTA ZGŁOSZENIE
KONKURS Krótkie formy literackie

Imię i nazwisko uczestnika
Szkoła wraz z adresem
mailowym
klasa
Imię i nazwisko opiekuna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w formularzu
powyżej przez organizatora konkursu Krótkie formy literackie dla potrzeb niezbędnych do
organizacji tego przedsięwzięcia.
……………………………………
Podpis rodziców
Wyrażam zgodę na publikację danych mojego dziecka (imię, nazwisko, nazwa szkoły) w celu
ogłoszenie wyników konkursu i druku mojej pracy konkursowej w formie elektronicznej lub/i
książkowej.
……………………………………
Podpis rodziców

KRYTERIA OCENY PRACY KONKURSOWEJ
a) realizacja wymogów gatunkowych 0-1p.
b) interesująca kompozycja0-3p.
c) skonstruowanie świata przedstawionego 0-3p.
d) styl i język 0-3p.
e) ortografia i interpunkcja. 0-2p.

