
  

Od kropki wszystko może się 
zacząć i kropką można wiele 
zakończyć ;)  

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Kropki (International Dot Day) 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Mieroszynie ogłasza konkurs  dla 
młodych twórców.  

Zadaniem uczestników  
konkursu jest  napisanie 

opowiadania, które będzie  zaczynało się od słów 
„Pewnego  dnia malarz namalował kropkę …” 

Regulamin Konkursu Literackiego   

I. USTALENIA WSTĘPNE 

1. Organizatorem konkursu jest  ZSP w Mieroszynie, którego 
przedstawicielem jest n-l Izabela Borkowska - koordynator konkursu. 

2. Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej, szeroko 
rozumianej kreatywności  oraz rozwijanie umiejętności literackich.  

3. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody. 

 4. Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej ZSP 
Mieroszyno. 

5. Organizator zastrzega sobie prawa do:  
a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,  
b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych 
prac, 
c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami 
regulaminu. 

 

II. ZASADY KONKURSU 



  

1. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs trwać 
będzie od 10.09.2021 r. do 1.10.2021 r. 

2.  Ostateczny termin nadsyłania prac - 4.10.2021 r. 
3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-6.  

4.  Do konkursu przyjmowane będą prace:  

a) w dowolnej konwencji literackiej 

b) pisane prozą, 

c) zawierające określoną formę:  plik o wymiarach do 2 stron A4  

(Standardowy margines: 2,5 cm. Nagłówek i stopka: 1,5 cm. Czcionka: 

Times New Roman 12. Odstępy między wierszami - standardowe (1,5). 

d) napisane w języku polskim, 

e) dotąd niepublikowane 

5. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno opowiadanie.  

6. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej 

pracy. 

 

III. WYSYŁANIE PRAC 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać  plik w formacie  Word 
na adres konkursliteracki@onet.pl  oraz dostarczyć wydrukowaną 
pracę, którą można złożyć  osobiście lub za pośrednictwem poczty na 
adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 2, 84-103 
Mieroszyno, z dopiskiem „Konkurs na opowiadanie”. 

2. Do pracy należy dołączyć odpowiednio wypisaną metryczkę: 

Tytuł opowiadania……………………………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………….. 

Nazwa szkoły…………………………………………………………………. 

Klasa ……………   

 Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego………………………………………….. 



  

Numer telefonu do kontaktu…………………………………………………….. 
 

IV.SPOSÓB OCENY PRAC 

1. Prace oceniane będą przez członków  specjalnie powołanej komisji. 
2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, estetyka i poprawność 
pracy, poziom literacki pracy, kreatywność, samodzielność i 
oryginalność. 
3. Proces oceniania prac jest tajny. 
4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dniu  15.10.2021 r. W 
momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i 
nazwisko) autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac. 

 VI. NAGRODY 

1. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac. 

2.  Osoby nagrodzone  zostaną powiadomione o tym fakcie drogą 
mailową i telefoniczną. 

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych 
osobowych. 
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i 
nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 
3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na 
wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu. 
4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych 
osobowych, a także możliwość ich poprawiania. 

  

 


