
 

 

SZKOLNY KONKURS LITERACKI  

„POMAGANIE JEST FAJNE” 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

• organizatorem Konkursu jest Szkolny Klub Wolontariatu działający w Zespole Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym 

• przedmiotem konkursu jest zachęcanie młodzieży do pomagania innym. 

• prace należy składać do 22 października 2019 r. (u p. Jolanty Godzwon i p. Erwiny 

Dybisz). 

 

II. CELE KONKURSU: 

• rozwijanie kultury języka polskiego i zdolności literackich, 

• popularyzacja idei wolontariatu wśród uczniów ZSCKR w Sichowie Dużym 

• propagowanie działań związanych z wolontariatem, 

• uwrażliwianie na piękno polskiego słowa, zamkniętego w wierszu lub prozie, 

• promocja utalentowanej młodzieży i ich twórczości szerszemu kręgowi odbiorców. 

 

III. ADRESACI KONKURSU: 

Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

w Sichowie Dużym. 

IV. WYMAGANIA KONKURSOWE: 

• W konkursie wezmą udział prace napisane w języku polskim. 

• Tematyka utworów powinna nawiązywać do motta przewodniego konkursu 

• Nadesłane teksty konkursowe muszą być pracami własnymi oraz nie mogą być 

wcześniej 

publikowane i nagradzane w innych konkursach. Prace grupowe nie będą oceniane. 

• Należy przekazać jeden egzemplarz prac w wersji papierowej napisany 

komputerowo (w programie Word). Wyróżnione osoby zostaną poproszone o 

przesłanie prac w wersji elektronicznej wersji elektronicznej. 

• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 wiersze i 1 utwór 

prozatorski 

• Utwory prozatorskie nie mogą przekraczać 6 stron maszynopisu (po ok. 30 wierszy na 

stronie), czcionka Times New Roman 12-13 pkt., interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm 

(standardowe ustawienie w programie Word). Prace powinny być ponumerowane 

i zszyte (spięte). 

• Zgłoszone prace muszą zawierać: imię i nazwisko autora, klasę. 



 

 

  

V. KRYTERIA OCENIANIA: 

• Utwory będą oceniane przez Komisję w dwóch kategoriach: wiersz i proza 

• Kryteria oceny utworów:  

− twórczy charakter utworu, 

− poprawność stylistyczna i językowa, 

− walory literackie, 

− zgodność z mottem przewodnim, 

− oryginalność i samodzielność, 

− wartości artystyczne. 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

• Prawidłowy przebieg konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

• W ramach swoich kompetencji Komisja Konkursowa: 

− wyłoni autorów najlepszych plakatów, 

− będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu. 

• Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy dla autorów nagrodzonych prac. 

• Ogłoszenie wyników nastąpi 28 października 2019r. 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

 

 

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

Agnieszka Brudkiewicz i Jolanta Godzwon  

- opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu, 

Erwina Dybisz – n-l j. polskiego 


