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XVIII POWIATOWY KONKURS LITERACKI 

 „Szukam Przyjaciela…” 

Przyjaźń to prawdziwa przygoda. 

Każda dobra relacja zbudowana na prawdzie, szczerości, zaufaniu pozwala dostrzec przyjaciela. 

Przyjaciół możemy mieć realnych, ale też wirtualnych bowiem taki jest dzisiejszy świat. 

Wirtualnych oznacza, że poznanych w Sieci. Wirtualne przyjaźnie nie zastąpią tych w realnym świecie. 

„Bezpieczeństwo w Sieci” a „Przyjaciel” – z pozoru te tematy nie mają nic wspólnego. 

A co Ty o tym sądzisz? 

 To, jak opiszesz, czym jest dla Ciebie szukanie Przyjaciela, zależy tylko od Twojej inwencji twórczej. 

 

ORGANIZATOR 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

          Filia Dolnośląskiej  Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy 

 

 

I. CELE 

 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, 

 szerzenie kultury języka i słowa pisanego, 

 rozwijanie wyobraźni i uzdolnień twórczych. 

 

II. ADRESACI 

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu oleśnickiego 

 

III. TERMINARZ 

Termin nadsyłania prac: 24 kwietnia 2021 r.  

Ogłoszenie wyników: 22 maja 2021 r. na stronie www.pceik.pl  

 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE 

1. Kategorie: 

a. wiersz - wymagamy zestawu trzech wierszy, 

b. opowiadania -  jeden tekst, 

c. formy dziennikarskie (wywiad, reportaż) – jeden tekst. 

2. Uczestnicy konkursu: 

a. konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

z terenu powiatu oleśnickiego, 

b. uczestnikiem opiekuje się i nadzoruje jego pracę nauczyciel danej szkoły.  

c. każdy uczeń może wziąć udział we wszystkich kategoriach, 
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d. praca powinna być autorstwa uczestnika, 

e. w konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane 

ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.  

3. Przekazywanie  i format prac:  

Prace należy przesyłać tylko i wyłącznie  na adres: pceik@pceik.pl w formacie pdf.  

Tekst  powinien być przepisany na komputerze, oznaczony godłem*. Do pracy powinny być 

załączone w zaklejonej kopercie następujące dane: 

a. imię i nazwisko ucznia, klasa  oraz adres szkoły, 

b. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia. 

4. Ocena prac: 

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: 

a. szkoły podstawowe,  

b. szkoły ponadpodstawowych. 

Prace ocenia jury powołane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury 

w Oleśnicy.  Decyzja Komisji konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

Z posiedzenia Komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. 

 

V. NAGRODY 

 

1. Tytuł laureata konkursu zostanie przyznany zdobywcom I, II i III miejsca wg ilości 

uzyskanych punktów. 

2. Nagrody i dyplomy za  zajęte   miejsca    wg   obowiązującej   procedury   zostaną   

wręczone w siedzibie PCEiK w dniu ogłoszenia wyników . 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza przyjęcie w 

pełni niniejszego regulaminu. 

2. Szczegółowe zasady regulujące  przebieg konkursu określają następujące procedury dostępne 

na stronie www.pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ 

procedury i regulaminy : 

 Procedura organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy 

 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w Powiatowym 

Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

3. Przesłanie do Organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem 

Organizatorowi zgody na jej  wielokrotne,   nieodpłatne   publikowanie   na  stronach   

internetowych   www.pceik.pl. 

4. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału 

w wyżej wspomnianym konkursie 

5. Organizator może z przyczyn od niego niezależnych zmienić datę lub odwołać wydarzenie, 

o czym   poinformuje wszystkich zainteresowanych. 

 

VII. ZAŁĄCZNIKI 

 

 oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO (skan przesłany mailem 

na adres: pceik@pceik.pl) 

 zgoda rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka (skan przesłany mailem na adres: 

pceik@pceik.pl 

 

 

 

 

*godło  –  by  zachować  anonimowość  prace   oznaczamy  własnym   znakiem  (godłem)   wyrażającym  

się  w  rysunku,  słowie,  znaczku  itp. 

mailto:pceik@pceik.pl
http://www.pceik.pl/
http://www.pceik.pl/
mailto:pceik@pceik.pl
mailto:pceik@pceik.pl

