
Giedlarowa 25.02.2019r. 

REGULAMIN 

konkursu literackiego  

„Opowiedz mi o mediacji” 

 
Przedmiot konkursu: 

 

napisany przez siebie  utwór poetycki lub prozatorski (wiersz lub opowiadanie) 

poświęcony mediacji, odnoszący się do mediacji, z mediacją jako motywem przewodnim 

itp. nigdzie dotąd niepublikowany i niezgłaszany do żadnych innych konkursów. 

 

Temat: 

„Opowiedz mi o mediacji”– prosimy nie mylić tematu konkursu z tytułem własnych 

utworów. Każda praca napisana na powyższy temat musi mieć swój tytuł zgodny  

z zaproponowaną treścią.  

 

 

Organizator: 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Giedlarowej 

Giedlarowa 320, 37-300 Leżajsk 

Osoby odpowiedzialne: Magdalena Urban, Ewelina Marczak, Magdalena Lizak 

 

Terminy: 

 Dostarczenie prac - 05.04.2019 r. 

 Rozstrzygnięcie konkursu - 10.05.2019 r. 

 

Warunki dostarczania prac: 

 prace należy  dostarczyć  do nauczycieli odpowiedzialnych –  

M. Urban, E. Marczak, M. Lizak lub nauczycieli polonistów w  terminie  

do 05.04.2019 r. 

 

 

Kategorie wiekowe: 

 I - klasy IV – VI szkoły podstawowej 

 II - lasy VII i VIII szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum 

 

 

Cele konkursu: 

 rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,  

 umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu literackiego, 

 upowszechnianie piękna języka artystycznego, 

  rozwijanie wyobraźni twórczej,  

 promocja twórczości dzieci i młodzieży, 

 kształtowanie wiary we własne umiejętności, 

 pogłębienie wiedzy na temat mediacji, jako formy rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych w szkole. 



 

 

Forma prezentacji pracy konkursowej: 

 praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź uczestnika na temat 

konkursu; 

 praca zgłoszona na konkurs musi być pracą własną, przekazanie pracy na konkurs jest 

jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach; 

 dowolna forma wiersza lub opowiadania zgodna z artystycznymi wyborami twórców; 

 każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac;  

 tematyka utworów powinna nawiązywać do tematu konkursu; 

 praca napisana w formie wiersza powinna mieścić się na jednej stronie  formatu A4  

i zawierać co najmniej 6 wersów; 

 praca napisana w formie opowiadania  powinna mieścić się na jednej stronie  formatu 

A4;  

 prace powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego, opisane na 

odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię 

i nazwisko autora, wiek, klasa; 

 każdy uczestnik konkursu powinien dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia dostępną 

na ostatniej stronie niniejszego regulaminu.                                    

 

Kryteria oceny: 

 utwory będą oceniane przez komisję w dwóch kategoriach: 

I - wiersze (dowolny gatunek liryczny), 

II -  proza (opowiadanie – dowolna konwencja). 

 

 Kryteria oceny utworów: 

− twórczy charakter utworu, 

− poprawność stylistyczna i językowa, 

− walory literackie, 

− zgodność z tematem, 

− oryginalność i samodzielność, 

− wartości artystyczne. 

 Wiersze nie mogą zawierać błędów ortograficznych i gramatycznych oraz literówek, 

treści obrażających osoby trzecie. 

 Zakazane są wszelkie formy plagiatu.  

 

 

Nagrody: 

 komisja konkursowa w poszczególnych kategoriach przyzna po trzy nagrody główne 

oraz wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród; 

 autorzy najlepszych i wyróżnionych utworów otrzymają nagrody rzeczowe; 

 dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano dodatkowe punkty z zachowania, 

ocenę celującą z j. polskiego (cząstkową) oraz dyplomy; 

 decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna; 

 informacje o wynikach konkursu i nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie 

internetowej Szkoły do dnia 15 maja 2019 r. 

 

 



Przetwarzanie danych osobowych: 

 administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Szkoła 

Podstawowa im. Orła Białego w Giedlarowej; 

 dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników niniejszego konkursu 

będą przez niego przetwarzane w celu: 

            a) realizacji konkursu, 

            b) wyłonienia zwycięzców konkursu, 

            c) wręczenia nagród; 

 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia 

udział w konkursie. Każdy Uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich 

danych osobowych oraz do ich poprawiania; 

 uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i 

wizerunku jako uczestnik konkursu na stronie organizatora: 

http://www.zsgiedlarowa.pl/ 

 

 

Postanowienia końcowe: 

 

 zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków regulaminu konkursu; 

 wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy 

przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa 

do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne i prawa do publikacji w internecie; 

 prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsgiedlarowa.pl/


KARTA ZGŁOSZENIA 

konkursu literackiego  

„Opowiedz mi o mediacji” 

 

 

 
 

 

DANE AUTORA PRACY 

Imię i nazwisko 

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

Wiek ………………….…………… Klasa ………………………  

Tytuł utworu…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

OPIEKUN ARTYSTYCZNY (opcjonalnie) 

Imię i nazwisko 

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

Telefon …………………………… 

 

Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem 

treści regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez organizatora konkursu.  

 

 

                                                                                                                                    

………………………….… 

                                                                                                      (podpis rodzica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


