
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„BAJKA O MOIM MIEŚCIE”

PATRONAT: 
Prezydent  Miasta Wodzisławia Śląskiego

ORGANIZATOR:

• Zespół Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

ul. Armii Ludowej 11 44-300 Wodzisław Śląski

tel. 32 456 95 62

WSPÓŁORGANIZATOR:

• Wydział Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
• Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim.

TEMAT

„Bajka o moim mieście”.
Do udziału w konkursie literackim „Bajka o moim mieście” zapraszamy dzieci  z przedszkoli,  uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów  
prowadzonych przez miasto  Wodzisław Śląski.

CELE KONKURSU:

• Wzbogacanie wiedzy na temat miasta Wodzisławia Śląskiego.

• Pielęgnowanie przywiązania do tradycji i kultury regionu.

• Rozwijanie umiejętności literackich. 

ZASADY UCZESTNICTWA:

• Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie pracy literackiej, której treść będzie związana z Wodzisławiem Śląskim (znanym miej-
scem, historią, postacią…).

• Małym  uczestnikom mogą pomagać osoby dorosłe ( rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, opiekunowie itp.) Pomoc ta powinna polegać na 
spisaniu treści bajki wymyślonej przez dziecko i zawierać środki artystycznego wyrazu typowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym np. neologizmy. 

Mile widziane ilustracje do bajek, które jednakże nie będą podlegały ocenie.

• Autorzy zgłoszonych prac wyrażają zgodę na ich publikację i upowszechnienie danych osobowych ( imię nazwisko, wiek dziecka/ucznia, 
nazwa placówki).

• Prace konkursowe nie powinny być nigdzie dotąd publikowane i nagradzane. 



•  Jeden uczestnik może przekazać jedną pracę. 

•  Objętość prac – do dwóch stron maszynopisu o formacie A4; czcionka Times New Roman 12 p., interlinia 1,5 p.

•  Prace należy podpisać pseudonimem oraz podać wiek autora. 

•  Do prac należy dołączyć w zaklejonej kopercie, również podpisanej pseudonimem,  dane dotyczące uczestnika:

- imię i nazwisko,

- datę urodzenia

- adres zamieszkania,

- imę i nazwisko nauczyciela prowadzacego,

- adres i numer telefonu szkoły / przedszkola.

KATEGORIE WIEKOWE:

• przedszkole,

• kl. I-III szkoły podstawowej,

• kl. IV-VI szkoły podstawowej,

• kl. I-III gimnazjum.

OCENA:

• Prace będą oceniane przez komisję konkursową wyznaczoną przez organizatora.

• Kryteria oceny:

- zgodność z tematem,

- wartość literacka,

- dobór i bogactwo środków artystycznego wyrazu,

- poprawność językowa.

• Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.

MIEJSCE I TERMIN:

• Prace należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs literacki” w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Wodzisławiu Ślą-
skim w terminie do 10.03.2017r. do godz. 14.00.

• Podsumowanie konkursu nastąpi w Miejskiej i Powiatowej  Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim w dniu 22.03.2017r.
• Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie o wynikach konkursu i godzinie wręczenia nagród.

UWAGI KOŃCOWE:

• Prace złożone w konkursie przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji oraz 
promocji prac  w celach propagowania idei konkursu.
Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

NAGRODY:

• Wybrane przez jury prace zostaną opublikowane na stronie internetowej   Zespołu Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim  



oraz w „Gazecie Wodzisławskiej”. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.   Autorom najciekawszych prac przy  -  
znane zostaną nagrody, wyróżnienia oraz nagrody specjalne.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) dane osobowe  wykorzystywane będą  
jedynie do celów statutowych placówki. 
Zgłoszenie dzieci na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej, w publikacjach i folderach placówki oraz Koordynatora Progra-
mu. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych.


