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Regulamin

Cele konkursu:

 rozwijanie zainteresowań czytelniczych;

 motywowanie dzieci i młodzieży do twórczych działań;

 promocja literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

 badanie, rozwijanie gustów oraz preferencji czytelniczych dzieci i młodzieży w wieku 

szkolnym;

 wspieranie szkół i bibliotek zwłaszcza z małych ośrodków;

 kształtowanie nawyków czynnego, samodzielnego udziału w kulturze;

 skierowanie uwagi opinii publicznej na aktualne problemy uczniów;

Przebieg konkursu:

 1. Uczestnicy: 

Konkurs  przeznaczony  jest  dla  uczniów  klas IV-VIII.  Przedmiotem  konkursu  jest  praca
pisemna, mająca formę listu. 
Prace, stanowiące przedmiot konkursu, uczniowie wykonują indywidualnie i samodzielnie. 
Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
Warunkiem  wzięcia  udziału  w  konkursie  jest  wyrażenie  zgody  przez  rodzica/opiekuna
prawnego  dziecka  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dziecka/podopiecznego  przez
organizatorów  na  potrzeby  przeprowadzenia  konkursu.  Do  każdej  pracy  należy  dołączyć
wypełnioną  drukiem  kartę  zgłoszenia  (załącznik  nr  1,  2  i  3)  z  danymi  autora,  szkoły  i
opiekuna.



2. Zadanie konkursowe:

Zadnie  konkursowe polega  na  przesłaniu  do  organizatora  listu  do bohatera  literackiego  o
dowolnej tematyce. 
List  nie  powinien  przekraczać  2  stron  maszynopisu.  Pracę  pisemną  należy  dostarczyć  w
postaci wydruku komputerowego (czcionka 12 pkt.; interlinia 1,5). 

3. Terminarz konkursu:
Rozesłanie zaproszeń do szkół - do października 2019 r.

I  etap –  wyłonienie  w  drodze  eliminacji  szkolnych uczestników  konkursu.  Termin  oraz
przebieg eliminacji ustala każda szkoła indywidualnie.

II etap - po eliminacjach szkoły przesyłają karty zgłoszenia wraz z pracami pisemnymi  do
dnia  15  GRUDNIA  2019  roku na  adres  organizatora  konkursu.  Prace  wraz  z  pełną
wymaganą informacją należy przesłać na adres: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 
41-219 Sosnowiec
ul. Skwerowa 21
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „List do ulubionego bohatera literackiego”

Ocenienie prac konkursowych przez jury i wyłonienie zwycięzców - styczeń 2020 r.

III etap - uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2020 roku w siedzibie ZSO nr
11 w Sosnowcu. Połączone zostanie z warsztatami dla dzieci oraz wykładem, omawiającym
twórczość wybranych pisarzy, którzy uprawiali literaturę dla dzieci i młodzieży. 

4. Ocena nadesłanych prac:

Konkurs oceniany będzie w dwóch grupach wiekowych: 
 uczniowie szkół podstawowych od klasy IV do V
 uczniowie szkół podstawowych od klasy VI do VIII

W  trakcie  oceny  pod  uwagę  będzie  brana  poprawność  stylistyczna,  gramatyczna,
ortograficzna,  interpunkcyjna,  estetyka  tekstu,  samodzielność  (oryginalność)  pracy  oraz
zachowanie i znajomość wyznaczników gatunkowych. 
Organizator konkursu powoła jury, które oceni nadesłane prace i wyłoni laureatów. Jury może
również  wyróżnić  niektóre  prace.  Od  decyzji  Komisji  Konkursowej  nie  przysługuje
odwołanie.

5. Nagrody

Laureaci  konkursu  otrzymają  nagrody  książkowe,  dyplomy  oraz  materiały  promocyjne
przekazane przez patronów imprezy. 

6. Uwagi końcowe:

Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę.
Oceniane będą tylko prace zawierające pełne dane.
Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu.



Przesłanie  pracy  na  konkurs  oznacza  zrzeczenie  się  praw  autorskich  do  pracy  na  rzecz
organizatora i zgodę na jej ewentualną publiczną prezentację. 
Nadesłane listy nie mogą być wcześniej publikowane. 
Laureaci Konkursu zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach konkursu. Informacje
o laureatach i terminie warsztatów zostaną przekazane na adres e-mail wskazany w karcie
zgłoszenia. 
Nadesłane prace wraz z kartą  zgłoszenia bez zgody dot.  udziału  w konkursie nie  zostaną
uwzględnione. 
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.    
Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu stanowi załącznik nr 3. 
Oceny  prac  dokonuje  i  nagrody  dla  autorów  najciekawszych,  wyróżniających  się
samodzielnością prac przyznaje Jury konkursu. 
Uczestnik nie ponosi żadnych opłat w związku z otrzymaniem nagrody.
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie organizatora.
Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu na uroczystość podsumowania konkursu.

Wszystkie prace powinny być opatrzone tytułem oraz zawierać:

a. imię i nazwisko autora,
b. nazwę, adres i e-mail szkoły oraz klasę,
c. w przypadku osób niepełnoletnich, zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo 

w konkursie.



Wzory oświadczeń i karty zgłoszenia:

załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI 

dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2019/2020

„LIST DO ULUBIONEGO BOHATERA LITERACKIEGO”

UCZESTNIK:

Imię i nazwisko uczestnika 

………………………………………………………………………………...………….........

Klasa ………… 

SZKOŁA/PLACÓWKA:

Nazwa szkoły (placówki) 

……………………………………………………………………………………………........

E-mail szkoły. Telefon. 

…………………………………………………………………………………………….........

NAUCZYCIEL:

Imię i nazwisko 

nauczyciela………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe (telefon, e- mail)………………………………………………………….......



załącznik nr 2

Zgoda na udział w konkursie

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w I edycji MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

LITERACKIEGO  dla  uczniów  szkół  podstawowych  województwa  śląskiego  w  roku

szkolnym  2019/2020  „LIST  DO  ULUBIONEGO  BOHATERA  LITERACKIEGO” -

organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu:

…………………………………………………………………….

imię i nazwisko dziecka

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.

Powyższa zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej.

....……............, dn. ….…... 2019 r.                                            …….

……………………………..

(miejscowość i data)                                                                                podpis rodzica/opiekuna prawnego



załącznik nr 3

……............, dn. ….…... 2019 r.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Oświadczam, iż wyrażam/nie wyrażam* zgodę na umieszczanie danych mojego dziecka

…………………………………...…………….. w postaci wizerunku zarejestrowanego na 

zdjęciach ................................................................................................................................

imię i nazwisko dziecka

wykonanych  w  I  edycji  MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU  LITERACKIEGO  dla

uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2019/2020  „LIST

DO ULUBIONEGO BOHATERA LITERACKIEGO”  organizowanym przez Zespół Szkół

Ogólnokształcących  nr  11  w  Sosnowcu  w  celu  jego  promocji  na  stronie  internetowej

organizatora.

Powyższa zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 

miejscowość i data podpis matki /ojca/opiekuna prawnego dziecka



Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących

nr 11 w Sosnowcu, ul.  Skwerowa 21, reprezentowany przez Dyrektora,  z siedzibą 41-217

Sosnowiec, ul.  Skwerowa 21; adres poczty elektronicznej:  zso11sosnowiec@o2.pl; tel.:  32

2948142.

We  wszelkich  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  przez

Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się listownie i osobiście pod

adresem  siedziby  Administratora  danych.  Dane  przetwarzane  są  w  celu  wzięcia  przez

Państwa  dziecko  udziału  w  konkursie,  obsługi  uczestników  konkursu  oraz  zapewnienia

prawidłowej organizacji konkursu, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem,

jak również promocji konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez

osobę,  której  dane dotyczą,  za wyjątkiem dokumentacji  konkursu,  której  przechowywanie

regulują stosowne przepisy prawa dot. przechowywania i archiwizacji dokumentów

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem

danych w zakresie realizacji na rzecz placówki usług w zakresie zawartych umów.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa: dostępu, sprostowania lub

uzupełniania  danych  osobowych,  ograniczenia  ich  przetwarzania,  usunięcia,  przeniesienia,

cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do

organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem, ich przetwarzania.


	Cele konkursu:

