
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO  

 „MOJA RODZINA” 

I. Celem konkursu jest: 

 Upowszechnianie wartości i utrwalanie więzi rodzinnych. 

 Zachęcenie do pisania i prezentowania własnej twórczości. 

 Zaangażowanie uczniów w obchody Dni Rodziny. 

 Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie. 

 
II. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej Nr 3 
im. Senatu RP w Braniewie. 

 Uczestnik  konkursu ma za zadanie napisać wiersz dotyczący rodziny (np. o 
rodzicach, rodzeństwie, mamie, tacie, dziadkach). 

 Utwór należy  podpisać w kolejności: imię i nazwisko uczestnika konkursu, 
klasa. 

 Utwory  muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby 
biorącej udział w konkursie. Nie mogą w żadnej swojej części stanowić 
plagiatu lub być kopią  innych utworów lub ich fragmentów . Pracami 
konkursowymi nie mogą być teksty, które w już publikowane. 

 Autor może nadesłać  1 utwór.  

III. Termin i miejsce składania prac: 

Prace należy składać do dnia 18 maja 2018 r. ( sala 232). 

 
IV. Jury: 

Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatorów Konkursu.  

V. Ocena prac: 

 Utwory  biorące udział w konkursie będą oceniane przez komisję konkursową, która dokona 

oceny pod kątem: twórczego charakteru utworu; walorów podkreślających wartości rodzinne; 

poprawności stylistycznej i językowej; samodzielności i oryginalności;  zgodności utworu z 

tematem konkursu. 

VI. Nagrody: 



Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody za I , II i III 

miejsce. 

VII. Wyłanianie laureata konkursu: 

 Jury podejmuje decyzję większością głosów. 

  Przyznane zostaną trzy nagrody za zdobycie I, II, III miejsca. 

  Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

  Od decyzji Jury nie ma odwołania. 

VIII. Postanowienia końcowe: 

 Wynik Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 

dnia 26.05.2018r. 

 Wręczenie nagród nastąpi  dnia 01.06.2018r. 

  Biorąc udział w Konkursie, Autor zgadza się na niezbędne poprawki 

redaktorskie 

w tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na jego 

stronie internetowej.  

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania powyższych prac 

w publikacjach promujących działalność szkoły. 

  Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin. 

  Prace nie będą zwracane. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym 

regulaminie. 

Organizatorzy: Lucyna Łacko, Elżbieta Maculewicz, Teresa Podlecka 

 
 


