
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 
 

pt. „JAK ZOSTAŁEM BOHATEREM I POKONAŁEM KORONAWIRUSA” 

 

 

I. Założenia organizacyjne 
 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy  

z siedzibą w Koprzywnicy 27-660, ul. Rynek 39, zwany dalej Organizatorem 

 
 

Patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica Aleksandra Klubińska 

 
 

2. Konkurs przeprowadzony zostanie za pomocą strony internetowej 

(www.koprzywnica.naszdomkultury.pl) oraz fb (MGOKiS w Koprzywnicy).  

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej 

ilości nadesłanych prac oraz rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowienia-

mi regulaminu 
 

 

II. Cel konkursu 

 

- motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami  

- motywowanie do pracy nad pobudzeniem wyobraźni 

- rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich 

- rozbudzenie zainteresowań twórczością literacką wśród uczniów wszystkich szkół z powiatu 

sandomierskiego i tarnobrzeskiego 

- pobudzenie do kreatywnego myślenia 
 

 

III Zasady konkursu 

  

1. Konkurs podzielony jest na kategorie: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 

W każdej kategorii zostanie wybrany laureat konkursu. 
 

2. Preferowana tematyka pracy powinna być związana z problemem Koronawirusa. Praca mo-

że opisywać wydarzenia, postacie fikcyjne, fantastyczne (science fiction), baśniowe, etc. 
 

3. Praca nadesłana na konkurs musi być autorstwa osoby zgłaszającej. 
 

4. Dopuszczalną formą pracy jest:  

a. opowiadanie w formie opisowej na maksymalnie 2 strony formatu kartki A4 

b. opowiadanie w formie wiersza 
 

Tekst musi zostać napisany czcionką Times New Roman lub Arial wielkość czcionki - 12 
 

5. Jeden uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę konkursową w formie czytelnego ręko-

pisu lub pracy napisanej na komputerze w języku polskim. Dopuszczalne jest używanie 

słów, zwrotów w innym języku – jeśli dotyczą nazwy własnej, postaci lub zwrotów.  
 

6. Do konkursu przyjmowane są prace dotąd niepublikowane i nienagradzane. 



 

7. Prace należy nadsyłać na adres e-maila: kdk39@op.pl z dopiskiem KONKURS LITE-

RACKI do poniedziałku 25 maja 2020r. włącznie. 
 

Wraz z pracą należy przesłać podpisany załącznik o przetwarzaniu danych osobowych (do 

pobrania ze strony www.koprzywnica.naszdomkultury.pl)  

 

8. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 

IV Sposób oceny prac  
 

1. Prace oceniane będą przez komisję wyłonioną przez Organizatora konkursu  
 

2. Proces oceniania prac jest tajny. Komisja będzie pracowała zdalnie.  
 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2020r. Dane zwycięzców zostaną 

podane na stronie internetowej i FB Organizatora. 

 

 

 V Nagrody 

Dla laureata w każdej kategorii przewidziana jest nagroda rzeczowa, zaś dla wszystkich 

uczestników dyplom.  

Organizator w każdej kategorii może również przyznać wyróżnienie.  
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