
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

„W DRODZE KU NIEPODLEGŁOŚCI” 
 

 

§ 1. 

Cele konkursu 

 

1. Celem konkursu jest przede wszystkim upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości poprzez uczczenie heroicznej postawy Polaków, walczących 

o wolność narodu. 

2. Intencją organizatora jest także: 

 kultywowanie polskiej historii, 

 rozwijanie zainteresowań i zdolności, 

 rozbudzanie motywacji do samokształcenia, 

 zachęcanie do uczestnictwa w kulturze, 

 rozwijanie wyobraźni i twórczego działania, 

 rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego, 

 wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka, 

 promowanie osiągnięć uczniów. 

 

§ 2. 

Organizator 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. 

2. Pomysłodawcą konkursu są nauczyciele przedmiotów humanistycznych: Anna Bałuka – 

nauczycielka historii, Waldemar Kilar – nauczyciel języka polskiego, Jolanta Pietruszka 

– nauczyciel – bibliotekarz. 

3. Patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Gminy Rymanów – Wojciech Farbaniec oraz 

Dyrektor ZSP w Posadzie Górnej – Piotr Cisek. 

 

§ 3. 

Uczestnicy 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum 

z terenu gminy Rymanów. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

§ 4. 

Zasady uczestnictwa 

 

1. Konkurs rozgrywany jest w dwu kategoriach: poezja i proza. 

2. Udział w konkursie polega na napisaniu: 

 tekstu prozatorskiego, będącego nawiązaniem do ważnych wydarzeń z dziejów 

państwowości polskiej: od momentu utraty niepodległości przez Polskę w 1795 

roku, przez cały okres zaborów i powstań narodowowyzwoleńczych, po odzyskanie 

niepodległości w 1918 roku w dowolnej formie literackiej (np. opowiadanie 

historyczne, nowela, pamiętnik, dziennik, list), 



 tekstu poetyckiego, zainspirowanego wydarzeniami z okresu niewoli narodowej, 

podejmującego problem tożsamości, patriotyzmu i wolności w dowolnej formie 

literackiej (np. hymn, elegia, ballada, piosenka, tren). 

3. Konkurs ma charakter indywidualny. 

4. Uczestnicy nadsyłają samodzielnie napisany tekst w postaci wydruku komputerowego 

w 3 egzemplarzach (czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki: 12, interlinia: 1,5) 

na adres: 

Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej 

ul. 3 Maja 164 

38-481 Rymanów Zdrój 

oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: kuniepodleglej@interia.pl 

5. Każda nadesłana praca musi być opatrzona wybranym przez autora godłem literowym 

(pseudonimem). W osobnej, zaklejonej kopercie – opatrzonej tym samym godłem – 

należy podać następujące dane: imię i nazwisko, wiek, klasę, nazwę i adres szkoły, do 

której uczęszcza autor, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką powstała praca 

oraz adres domowy, w tym numer telefonu i adres e-mail (Załącznik 1.). 

6. Prace podpisane prawdziwym imieniem i nazwiskiem zamiast godłem nie będą oceniane 

przez jury. 

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie i złożenie oświadczenia 

dotyczącego ochrony danych osobowych oraz praw autorskich (Załącznik 2.). 

8. Kopertę z pracą konkursową wraz z kopertą z danymi osobowymi i podpisane 

oświadczenie należy opatrzyć dopiskiem: Konkurs Literacki „W drodze ku 

niepodległości” oraz przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie ZSP w Posadzie 

Górnej do 22 grudnia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego i czas wysłania 

wiadomości e-mail). 

 

§ 5. 

Ocena prac 

1. Nadesłane prace oceni powołana przez organizatorów komisja konkursowa. 

2. Ocenie podlegają prace samodzielnie napisane i nigdzie dotąd niepublikowane. 

 

§ 6. 

Nagrody 

1. Laureaci I-III miejsca (odrębnie dla poezji i prozy) otrzymają nagrody książkowe. 

2. Komisja konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień. 

3. Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji 

konkursowej odrębnym pismem. 

4. Nagrodzone prace literackie zostaną wydane w tomiku pokonkursowym. 

5. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 22 stycznia 2018 roku (poniedziałek)  

o godz. 13:00 w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej podczas obchodów 155. 

rocznicy wybuchu powstania styczniowego. 

 

 

 

 

 

Organizatorzy konkursu: 

Anna Bałuka, Waldemar Kilar, Jolanta Pietruszka 

 

 



Załącznik 1. 

 …………………………………………………… 

(miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka przez organizatorów 

Konkursu Literackiego „W drodze ku niepodległości” w celach wynikających z regulaminu 

tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

Poprzez wysłanie pracy na konkurs nieodpłatnie przenosimy na organizatorów wszelkie 

autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa 

w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). 

 

 

………………………………………… 

(czytelny podpis ojca) 

 

 

………………………………………… 

(czytelny podpis matki) 

 

  



Załącznik 2. 

 …………………………………………………… 

(miejscowość, data) 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(tytuł pracy) 

 

Kategoria: poezja / proza * 

 

 

Imię i nazwisko autora:  …………………………………………………………… 

Wiek:     …………………………………………………………… 

Adres zamieszkania:   …………………………………………………………… 

     …………………………………………………………… 

Telefon:    …………………………………………………………… 

E-mail:    …………………………………………………………… 

 

Nazwa szkoły:   …………………………………………………………… 

Klasa:     …………………………………………………………… 

Adres szkoły:    …………………………………………………………… 

Telefon:    …………………………………………………………… 

E-mail:    …………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko opiekuna pracy: …………………………………………………………… 

E-mail:    …………………………………………………………… 

 

 

 

 

__________________ 

* niepotrzebne skreślić 


