
 

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ 

Regulamin konkursu literackiego na esej lub opowiadanie 

 o ziemi ojczystej 

„Moja Ojczyzna" 

1.Organizator: 

 Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu  

 Niepubliczne Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego  

w Zwoleniu  

2. Cele konkursu: 

 Popularyzowanie twórczości literackiej wśród młodzieży. 

 Zachęcanie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności. 

 Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni poprzez wskazywanie literackich wzorców                         

i wartości, istotnych w życiu młodego człowieka. 

 Upowszechnianie kultury języka polskiego. 

3. Adresaci Konkursu: 

 Konkurs kierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Kochanowskiego w Zwoleniu oraz Niepublicznego Gimnazjum przy Liceum 

Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu  

4. Zasady uczestnictwa: 

 Praca biorąca udział w konkursie musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej 

w nim udział. 

 Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 pracę konkursową- napisaną na komputerze 

, nieprzekraczającą 2 stron formatu A4, czcionka 12. 

 Praca ma mieć formę opowiadania lub eseju. 

 Zgłoszona do konkursu praca ma dotyczyć ziemi ojczystej (np. jej krajobrazu, historii, 

tradycji, obywateli). 

 Prace konkursowe oceniane będą przez co najmniej trzyosobowe jury, którego skład 

zostanie podany do publicznej wiadomości, decyzje Jury są ostateczne. 

 Jury dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców, biorąc pod 

uwagę następujące kryteria: zgodność pracy z tematem, oryginalność, ogólna estetyka 

pracy. 



 Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie 

organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji. 

 Każdą pracę należy opatrzyć godłem/hasłem graficznym lub słownym /.Na pracy 

umieszczamy tylko  godło autora /nie podajemy danych osobowych /.    

Dane osobowe podajemy na oddzielnej i umieszczamy w kopercie . 

Na zaklejonej kopercie podajemy to samo godło co na pracy konkursowej. 

 

5. Sposób i termin składania prac: 

 Prace konkursowe należy składać do dnia  30 listopada 2018 r. w pracowni 

polonistycznej  (sala nr18 w Liceum). 

Ogłoszenie wyników przewidziano na grudzień 2018 r. 

6. Nagrody: 

 W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia rzeczowe, które zostaną wręczone 

podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. 

 


