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Regulamin konkursu literackiego „ yczenia dla Niepodległej” 
 
 

Konkurs odbywa się w ramach 8. edycji Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego 7. 

Talent 
 

I  Cele konkursu 

 uczczenie jubileuszu stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę 

 kształtowanie postaw patriotycznych 

 pogłębianie wiedzy historycznej  
 doskonalenie języka polskiego poprzez  proces twórczy 

 inspirowanie kreatywności 
 

II  Warunki udziału w  konkursie 
 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych kl.VI - VII, gimnazjów i 

szkół ponadgimnazjalnych. 
2. Uczestnictwo w konkursie wymaga nadesłanie pracy konkursowej w terminie i formie 

określonej niniejszym regulaminem. 
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jeden tekst  

4. Tekst konkursowy musi mieć autorski charakter – absolutnie samodzielny i oryginalny,  

nie może być nigdzie wcześniej publikowany,  jak również nagradzany w innych 
konkursach. 

 

III  Tematyka prac konkursowych 
Praca konkursowa musi być związana z tematem konkursu. Powinna prezentować 
życzenia dedykowane ojczyźnie w 100. lecie odzyskania przez Nią niepodległości i 
suwerenności. 
 

IV   Forma prac konkursowych 
1. Praca konkursowa – tekst nieprzekraczający jednej strony formatu A4, czcionka Times 

New Roman 12, interlinia 1,5. Praca  powinna być przesłana w formie wydruku. 
Koperta z pracą musi zostać opatrzona  dopiskiem określającym kategorię wiekową 
uczestnika konkursu: szkoła podstawowa/ gimnazjum/ szkoła ponadgimnazjalna. 
 

2. Praca podpisana powinna być hasłem. 

 

3. Do pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie oznaczonej hasłem pracy formularz 

zgłoszeniowy z następującymi informacjami: 
a. tytuł pracy 

b. imię, nazwisko, wiek autora/typ szkoły/klasa 

c. adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego 

d. adres e-mail autora  

e. nazwa i adres szkoły autora 
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f. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 

g. zgoda na nieodpłatne publikowanie pracy 

h. zgoda rodzica na udział w konkursie  
 

4. Formularz nale y pobrać ze strony organizatora konkursu. 
 

 

V  Kryteria oceny prac konkursowych 
 

1. Zgodność z tematem konkursu. 

2. Oryginalność i pomysłowość prezentowanych treści. 
3. Walory literackie i retoryczne. 

4. Zgodność z wyznacznikami gatunkowymi wypowiedzi.  
 

VI  Terminarz konkursu 

 
1. Prace konkursowe  należy dostarczyć osobiście lub nadesłać do 12 marca 2018 r. na 

adres organizatora konkursu (decyduje data stempla pocztowego):  

 Zespół Szkół nr 11 20-107 Lublin, ul. Farbiarska 8  
 

2. Do dnia 20 marca 2018 r. jury wybierze najlepsze prace i ustali kolejność lokat dla 
każdej grupy wiekowej oraz opublikuje wyniki konkursu na stronie internetowej. 

 

3. Laureaci konkursu i ich opiekunowie otrzymają pisemne zaproszenie do udziału w 
gali kończącej Konkurs 7. Talent. 

 

4. Na Koncercie Galowym odbędzie się artystyczna prezentacja nagrodzonych prac. 

 

5. Nagrodzone i wyróżnione prace będą publikowane w formie elektronicznej na stronie 

organizatora konkursu oraz w formie wystawy plakatowej. 

 

VII Nagrody 
  

1. Uczestnicy konkursu (w każdej kategorii wiekowej), którym jury przyzna I miejsce 

otrzymają nagrody. 
2. Jury zostanie wyłonione przez organizatora konkursu. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu  otrzymają  pamiątkowe dyplomy 

 

 

informacje o konkursie :  www.zs11.lublin.pl      www.7lo.lublin.pl  
 

   pod telefonem 081 532 65 12 

 

koordynator konkursu:  Ewa Niewiadomska  tel.608 47 01 37  

 

     

 

 

http://www.zs11.lublin.pl/
http://www.7lo.lublin.pl/

	I  Cele konkursu
	 uczczenie jubileuszu stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę
	 kształtowanie postaw patriotycznych
	 pogłębianie wiedzy historycznej
	 doskonalenie języka polskiego poprzez  proces twórczy
	 inspirowanie kreatywności
	II  Warunki udziału w  konkursie

	III  Tematyka prac konkursowych
	IV   Forma prac konkursowych
	V  Kryteria oceny prac konkursowych
	VI  Terminarz konkursu
	VII Nagrody

