Konkurs Literacki
Cele konkursu:
1. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i literackich uczniów.
2. Kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego
formułowania myśli.
3. Szukanie talentów oraz budzenie wrażliwości poetyckiej.
4. Zachęcenie uczestników do poznawania własnego regionu.
5. Promowanie Tyczyna i najbliższej okolicy.
Uczestnicy: Uczniowie klas szóstych i siódmych ze szkół podstawowych gminy Tyczyn.
Regulamin Konkursu:

1. Uczestnik konkursu ma do wyboru:
a) napisanie listu do wybranej osoby (może to być także list otwarty), w którym
opisze uroki Tyczyna lub innej miejscowości należącej do gminy Tyczyn;
b) napisanie wiersza o Tyczynie lub innej miejscowości należącej do gminy
Tyczyn.
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden list i/ lub jeden wiersz

(nigdzie wcześniej niepublikowany i nienagrodzony).
3. Uczniowie przystępujący do konkursu muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców
(prawnych opiekunów) na udział w konkursie oraz na opublikowanie danych
osobowych, wizerunku, wiersza i uzyskanego wyniku na stronie internetowej
biblioteki i w Głosie Tyczyna – załącznik nr 1 przedstawia wzór stosownej zgody.
4. Wiersz: Forma i długość wiersza jest dowolna. Temat musi być związany
z Tyczynem lub jego okolicą. Wiersz powinien być napisany drukiem Times New
Roman lub Arial, rozmiar czcionki 12. Wiersz na odwrocie powinien zawierać
następujące dane: imię i nazwisko autora, klasę, nazwę i adres szkoły, imię,
nazwisko i nr telefonu wychowawcy.
Wiersze oceni Jury powołane przez organizatorów. Członkowie Jury, oceniając
nadesłane prace, będą przede wszystkim brać pod uwagę: • poprawność językową,
• oryginalność zaprezentowania tematu, • ogólny wyraz artystyczny, • bogactwo
środków artystycznych.

5. Kryteria oceny listu:
• zgodność pracy z tematem, • obecność elementów charakterystycznych dla listu,
• trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji, • obecność
zwrotów do adresata [2 - 3 poza nagłówkiem], • poprawność ortograficzna
[dopuszczalne 2 błędy], • poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy], •
estetyka zapisu oraz poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu [czystość, czytelność

zapisu, brak skreśleń, marginesy],
• ogólny wyraz artystyczny.

6. List na odwrocie powinien zawierać następujące
dane: imię i nazwisko autora, klasę, nazwę i
adres szkoły, imię, nazwisko i nr telefonu
wychowawcy.
7. Listy oceni Jury powołane przez
organizatorów.
8. Decyzje Jury w kwestii oceny listów i
wierszy
są
ostateczne
i
niepodważalne.
9. Organizatorzy po rozstrzygnięciu
konkursu nie zwracają nadesłanych
wierszy i listów.

Listy muszą być pisane ręcznie.
Terminy i rozstrzygnięcie:
• Termin nadsyłania wierszy i listów upływa 30 kwietnia 2018 r.
• Rozstrzygnięcie konkursu: 15 maja 2018 r. o godzinie 1000 w MiGBP w Tyczynie.
Na galę zapraszamy wszystkich uczestników konkursu wraz z opiekunami. Laureaci
otrzymają atrakcyjne nagrody. Przewiduje się też wręczenie upominków wszystkim
uczestnikom.

Postanowienia ogólne:
• Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację jego regulaminu.
• Wyniki konkursu pozostają tajne do chwili oficjalnego wręczenia dyplomów i nagród.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych
wierszy oraz listów bez dodatkowej zgody autorów.
• Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach spornych rozdziału nagród i interpretacji
regulaminu konkursu należy do Organizatorów konkursu.

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
ORGANIZATORZY

Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia uczestnika
Konkursu - V Turnieju Wiedzy z Literatury i Języka Polskiego
pod patronatem Burmistrza Tyczyna
Imię i nazwisko uczestnika, klasa, szkoła
List/wiersz: wybierz właściwą kategorię
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
Telefon kontaktowy do opiekuna
Imię i nazwisko nauczyciela

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w V Turnieju Wiedzy z Literatury i
Języka Polskiego pod patronatem Burmistrza Tyczyna, którego organizatorem jest Miejska i
Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie.
Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin konkursu dostępnego na stronie biblioteki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wynikających
z Regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

…………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

