
                                                                                                                              

                                                                                                                            
 
 

 

                                                                                            Oleśnica, 18.09.2018 r. 

 

                                                                     Regulamin 

konkursu literackiego dla uczniów  

„Nasze korzenie…” 

w kategorii: wiersze,  opowiadanie, 

formy dziennikarskie – wywiad, reportaż 

                         

Organizator konkursu:  

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy. 

 

I. Celem konkursu jest: 

1. Rozpoznanie oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań literackich, 

2. Zwiększenie efektywności pracy z uczniem zdolnym, 

3. Poznawanie reguł gatunku literackiego, 

4. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury poprzez promowanie kultury 

czytelniczej, 

5. Rozwijanie wyobraźni i uzdolnień twórczych, 

6. Ukazywanie wartości poezji we współczesnym świecie. To, jak opiszesz  pochodzenie i korzenie 

swojej rodziny zależy tylko od Twojej inwencji twórczej. 

 

II. Regulamin: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, III klasy gimnazjalnej i uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z powiatu oleśnickiego. Uczestnikiem opiekuje się i nadzoruje jego pracę 

nauczyciel danej szkoły.       

2. Na teksty czekamy do 28 lutego 2019 r. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Powiatowego 

Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56.  

3. 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 nauczyciela – opiekuna ucznia. 

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

dziennikarskie – tylko jednego tekstu.  

5. Każdy uczeń może wziąć udział raz w każdej kategorii.  

6. Praca powinna być autorstwa uczestnika.  

7. 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  szkół 

ponadgimnazjalnych (uczniowie trzecich klas gimnazjalnych oceniane będą w kategorii szkoły 

ponadgimnazjalne). 

8. 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. 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

http://www.pceik.pl/


9. 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. 

10. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do 

konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 

 

 

 

III. Terminy przebiegu konkursu: 

- do dnia 28 lutego 2019 r. – nadsyłanie prac na adres Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury, 

56-400 Oleśnica, Wojska Polskiego 56, 

- do dnia  29 marca 2019 r. wyłonienie laureatów, 

- 6 czerwca 2019 r. – uroczyste wręczenie nagród podczas Gali PCEiK 2019  

 

IV. Odpłatność w wysokości 10 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiat 

oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego i 

doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

 

Kontakt: Biblioteka  Pedagogiczna tel.: 71 314 21 46,  e-mail: olesnica@olesnica.dbp.wroc.pl; 

fdbp_olesnica@op.pl 
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