Regulamin Konkursu Literackiego
“Zdarzyło się w Halinowie. Wczoraj, dziś, jutro …”
I.

USTALENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem konkursu jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie, ul. Okuniewska 115.
2. Cele konkursu:
• rozbudzanie aktywności literackiej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
• stworzenie możliwości debiutu literackiego poprzez wydanie wspólnego zbioru opowiadań,
• rozwijanie umiejętności literackich,
• uwrażliwianie na piękno i bogactwo języka ojczystego,
• tworzenie opowiadań związanych tematycznie z przeszłością, teraźniejszością
i przyszłością Szkoły w Halinowie,
• uczczenie 100 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej w Halinowie.
3. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody – niespodzianki. Przewidziane są również
wyróżnienia dla autorów najciekawszych prac.
4. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz wydane przez
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie w formie książki pt.: „Zdarzyło się w Halinowie.
Wczoraj, dziś, jutro…”
5. Organizator zastrzega sobie prawa do:
a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
II.

ZASADY KONKURSU, DOSTARCZENIE PRAC, NAGRODY

1. Konkurs trwa od 15.05.2021 r. do 20.06.2021 r.
2. Ostateczny termin dostarczania prac to 18.06.2021 r., godzina 14.00.
3. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach:
• Przedszkole
• Klasy 1-3
• Klasy 4-8
• Absolwenci
Nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii.
4. Do konkursu przyjmowane są prace, które spełniają warunki:
a) praca napisana jest w dowolnej konwencji literackiej, prozą lub wierszem,
b) miejsce akcji rozgrywa się lub ma związek ze Szkołą Podstawową w Halinowie,
c) czas akcji obejmuje przeszłość, teraźniejszość lub przyszłość, a tematem są historie
dziadków, byłych uczniów Szkoły w Halinowie, fikcyjne lub prawdziwe historie
z udziałem naszych obecnych uczniów, nauczycieli, a nawet wymyślone wydarzenia
dziejące się w przyszłości Szkoły w Halinowie,
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d) praca ma określoną formę: maksymalnie 5 stron (standardowy margines: 2,5 cm.
Nagłówek i stopka: 1,5 cm. Czcionka: Times New Roman 12. Odstępy między
wierszami – standardowe),
e) wersja elektroniczna pracy wysłana jest na adres e - mail: ksiazkazsphalinow@wp.pl
jako załącznik, a podpisana przez autora wersja papierowa złożona jest w sekretariacie
ZSP w Halinowie w budynku A lub w budynku C.
5. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedną pracę z dopiskiem: historia prawdziwa
lub fikcja literacka.
6. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

III.

SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY.

1. Prace oceniane będą przez członków jury powołanych przez Dyrektora ZSP w Halinowie.
2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna oraz zgodność z tematyką konkursu, estetyka pracy,
poziom literacki pracy, oryginalność.
3. Proces oceniania prac jest tajny.
4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas obchodów 100-lecia Szkoły w Halinowie.
5. Laureaci otrzymają zaproszenie na oficjalną uroczystość rozdania nagród.
IV.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych:
imię i nazwisko autora, kategoria, telefon kontaktowy.
2. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych
i wizerunku do celów konkursu oraz zgodą na publikacje pracy w książce „Zdarzyło się...”
3. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość
ich poprawienia.
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