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Regulamin 

Powiatowego Konkursu Literackiego  

pod hasłem 

„TEN DZIEŃ ZAPAMIĘTAM…” 

w kategorii: wiersze,  opowiadanie, 

formy dziennikarskie – wywiad, reportaż 

                         

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury Filia Dolnośląskiej 

Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy. 

 

Celem konkursu jest: 

 rozpoznanie oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań literackich, 

 zwiększenie efektywności pracy z uczniem zdolnym, 

 poznawanie reguł gatunku literackiego, 

 rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury poprzez 

promowanie kultury czytelniczej, 

 rozwijanie wyobraźni i uzdolnień twórczych. 

To, jak opiszesz wybrany moment zależy od Twojej inwencji twórczej. 

 

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu 

oleśnickiego. Uczestnikiem opiekuje się i nadzoruje jego pracę nauczyciel danej szkoły.      

Na teksty czekamy do 28 kwietnia br. Nasz adres: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w 

Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56. 

 

Do tekstów, które muszą być przepisane na komputerze w trzech egzemplarzach i oznaczone 

godłem, należy dołączyć kopertę z tym samym godłem i z dopiskiem ,,Konkurs literacki’’, 

zawierającą następujące informacje: 



 imię i nazwisko ucznia, klasę, do której chodzi, oraz adres szkoły; 

 imię i nazwisko nauczyciele – opiekuna ucznia. 

 

W kategorii „wiersz” wymagamy zestawu trzech wierszy, a w kategorii opowiadanie oraz 

formy dziennikarskie – tylko jednego tekstu. Każdy uczeń może wziąć udział we wszystkich 

kategoriach. Praca powinna być autorstwa uczestnika. W konkursie mogą brać udział jedynie 

te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

Teksty – osobno uczniów szkół podstawowych i osobno uczniów gimnazjów – ocenia jury, 

które powoła Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Decyzja 

Komisji konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Z posiedzenia Komisji 

konkursowej zostanie sporządzony protokół. 

 

Przesłanie do Organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem 

Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach 

internetowych www.pceik.pl . Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

oraz opublikowanie imienia i nazwiska autora w materiałach informacyjnych związanych z 

konkursem, a także na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych i informacyjnych 

Organizatora. 

Terminy przebiegu konkursu: 

 do dnia 28 kwietnia 2017 r. – nadsyłanie prac na adres Powiatowe Centrum 

Edukacji i Kultury, 56-400 Oleśnica, Wojska Polskiego 56, 

 do dnia  20 maja 2017 r. wyłonienie laureatów, 

 8 czerwca 2017 r. – Gala 2017 Podsumowująca Powiatowe Konkursy 

Przedmiotowe – uroczyste wręczenie nagród. 

 

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.        

Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 

http://www.pceik.pl/

