
1 

 

POWIATOWY  KONKURS  LITERACKI 

„Śladami patronów roku 2021” 

 

REGULAMIN 

 

I. ORGANIZATORZY : 

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Kolnie i Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna 

w Kolnie organizują : POWIATOWY KONKURS LITERACKI „Śladami patronów  

roku 2021”. 

 

II. CELE KONKURSU : 

   Rozwijanie zdolności twórczych. 

 Popularyzacja poezji, prozy, zagadnień biograficznych oraz faktów i wydarzeń  

     historycznoliterackich. 

   Rozbudzanie wrażliwości na piękno polskiego języka literackiego. 

   Wspieranie talentów literackich. 

   Zachęcanie młodzieży i dorosłych do podejmowania wysiłku intelektualnego. 

 

III. TEMATYKA KONKURSU : 

  Konkursowe prace literackie, napisane w formie eseju lub wiersza, powinny odnosić się do  

    postaci jednego, wybranego, patrona roku 2021 i uwzględniać  „miejsce na ziemi” –  

    wybranego twórcy -  jedyne, niezwykłe; 

  Wyrażać sentyment,  tęsknotę, nostalgię do tego miejsca;  

 Odzwierciedlać emocje - poruszenia, egzaltacji, napięcia, ekscytacji czy niepokoju, 

    przejęcia, wzruszenia, związane z najważniejszymi wydarzeniami w życiu. 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA : 

 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych - klas VII–VIII powiatu  

    kolneńskiego oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i osób  

    dorosłych powiatu kolneńskiego. 

 Uczestnicy mają za zadanie przygotowanie pracy literackiej, związanej z jedną z postaci  

    patronów roku 2021 : Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana 

    Kamila Norwida, Tadeusza Różewicza lub Kard. Stefana Wyszyńskiego.  
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 Praca powinna mieć formę eseju (maksymalnie 8 str. tekstu) lub utworu poetyckiego   

    (bez ograniczenia strofiki), napisana na komputerze edytorem tekstu (MS Word),  

    czcionką Times New Roman, rozm. 12, jednostronnie na białym papierze formatu A4,           

    z interlinią 1,15,  prawym i lewym marginesem  – 2,5 cm. 

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę; w wybranej przez siebie formie 

    literackiej (eseju lub wiersza). Do zgłaszanej pracy należy dołączyć, dokładnie i czytelnie,  

    wypełnioną Kartę uczestnika wraz z oświadczeniami ٭(załącznik nr 2 do regulaminu Kon-

kursu). 

 Prace wraz z uzupełnioną Kartą uczestnika i oświadczeniami można złożyć osobiście    

    lub przesłać drogą elektroniczną do jednego z organizatorów Konkursu: 

   - I-go Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 34, 

     18-500 Kolno, e-mail : zsp@powiatkolno.pl . 

   - Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie, ul. Teofila Kubraka 6, 18-500 Kolno,    

      e-mail: biblioteka@powiatkolno.pl    

      (info: 86-278-24-33 wtorek-piątek 900-1800, sobota 900-1500). 

  Przesłana lub przekazana praca musi zawierać:   

   -  imię i nazwisko autora pracy, 

   -  nazwę szkoły oraz klasę (w przypadku osoby uczącej się), 

   -  adres zamieszkania i telefon kontaktowy autora, 

   -  tytuł utworu. 

  W temacie e-maila należy wpisać Powiatowy Konkurs Literacki – „Śladami patronów  

    roku  2021”. 

  Termin dostarczania lub nadsyłania (drogą elektroniczną) prac upływa 31 maja 2021 r. 

 Dostarczona lub przesłana praca musi mieć charakter autorski, nie może być wcześniej  

   publikowana ani zgłaszana do innych konkursów. 

 

V. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH : 

  Zgodność pracy z tematem Konkursu. 

  Zachowanie budowy wybranej formy pracy. 

  Oryginalność tekstu. 

  Poprawność stylistyczna, ortograficzna, interpunkcyjna oraz wyraz artystyczny. 
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VI. KOMISJA KONKURSU :  

  Organizatorzy powołują komisję, która będzie sprawowała nadzór merytoryczny nad   

     przebiegiem Konkursu. 

  Komisja oceni prace w dwóch kategoriach wiekowych : 

    -  I kategoria  wiekowa - uczniowie szkół podstawowych - klas VII-VIII, 

    - II kategoria wiekowa - uczniowie szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych oraz  

       dorośli. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 

   Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 czerwca  2021 r.  

     o godz. 1000 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Kolnie przy  

     ul. Wojska Polskiego 34. 

   Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

   Nagrodzone prace zostaną opublikowane w Zeszytach Kolneńskich. 

 . Każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie.  

   Odpowiedzialność za treść zgłoszonych do Konkursu prac ponoszą ich autorzy.  

  W przypadku zmiany przepisów dotyczących COVID-19 organizatorzy zastrzegają sobie  

    prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w celu dostosowania się do  

    aktualnych wytycznych. 

 

 W przypadku przesłania pracy drogą elektroniczną, Kartę uczestnika wraz z oświadczeniami należy ٭ 

    dołączyć w formie scanu lub zdjęcia. 

 

 

VIIII. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU : 

Załącznik Nr 1 - Informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministra-

torów  wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.   

 

Załącznik Nr 2 -  KARTA UCZESTNIKA POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

                           pn. „Śladami patronów roku 2021”. 

 

 


