
Regulamin  
Powiatowego Konkursu Literackiego „O laur Bielskiego”  

pod patronatem Starosty Pajęczańskiego 
w roku 2016/2017 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Organizatorem konkursu literackiego jest Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Pajęcznie. Współorganizatorem 

jest Regionalne Centrum Rozwoju i Turystyki z/s w Działoszynie oraz Starostwo Powiatowe z Pajęcznie.  
2. Eliminacje trwają do: 15 grudnia 2016 r.   (termin dostarczania prac)             

II.  UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
1. Konkurs adresowany jest do osób dorosłych z całego kraju oraz do  uczniów szkół gimnazjalnych                        

i ponadgimnazjalnych z powiatu pajęczańskiego oraz do uczniów szkół ponadgimnazjalnych spoza powiatu, 
którzy są mieszkańcami powiatu pajęczańskiego. 

2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi    i niepublikowanymi. 
3. Forma literacka prac konkursowych – dowolna. 
4. Organizatorzy proponują (do wyboru) następujące tematy prac: 

I.  „Dawno, dawno temu...” Niezwykła, fascynująca, tajemnicza przeszłość w opowiadaniach naszych 
rodziców, dziadków... 

II. Rywale Sherlocka Holmesa. Opisz przygodę, którą przeżyła stworzona przez Ciebie postać genialnego 
detektywa. 

                            Temat pracy powinien być inspiracją.  
  Każdy uczestnik może nadać swej pracy  tytuł, który   będzie korespondował z tematem.  

5. Prace będą oceniane w trzech kategoriach : 
I. Dorośli 
II. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
III. Uczniowie szkół gimnazjalnych 

6. Uczestnicy konkursu przedstawiają pracę literacką : opowiadanie ,wywiad,  reportaż lub esej (1 utwór prozą do 
10 stron maszynopisu, czcionka 12 Times New Roman) lub 1 utwór poetycki. 
Prace należy  opatrzyć autorskim godłem oraz kategorią wiekową: dorośli, uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej 
lub uczniowie gimnazjum.  
W osobnej, opatrzonej godłem (własnym znakiem, logo, pseudonimem) kopercie należy umieścić informacje o 
autorze: imię , nazwisko, adres, telefon, w przypadku uczniów - nazwę szkoły i nazwisko prowadzącego 
nauczyciela.  Tak przygotowaną pracę należy przesłać pocztą ( lub doręczyć osobiście) na adres : 
Zespół Szkół w Pajęcznie, ul. Sienkiewicza 5, 98-330 Pajęczno, telefon: 343112629 
W kopercie należy umieścić także pracę na nośniku elektronicznym  
Wersję elektroniczną można przesłać również na adres bozenaszczerkowska@gmail.com 

7. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik. 
8. Prace nie będą odsyłane uczestnikom konkursu. 

III. WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU 

1. Organizatorzy konkursu powołują komisję konkursową. 
2 . Komisja sprawdza i ocenia  prace, sporządza protokół wraz z listą uczestników. 
3. Po ustaleniu wyników autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni (nagrody rzeczowe). Nagrody funduje  Starostwo 
Powiatowe w Pajęcznie (Regionalne Centrum Rozwoju i Turystyki z/s w Działoszynie) i sponsorzy. Zakłada się przyznanie 
nagrody w każdej kategorii wiekowej. Informacja o przyznaniu nagród i wyróżnień zostanie przesłana do szkół uczestników 
konkursu do dnia 03.02.2017 r. 
 4.  O terminie  uroczystego zakończenia  konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub poprzez szkołę,           
w której  się uczą. Wręczenie nagród odbędzie się w lutym 2017 r.  w Zespole Szkół   im. H. Sienkiewicza w Pajęcznie lub w 
zaprzyjaźnionej placówce kulturalnej. 
5. Komisja zastrzega sobie prawo do opublikowania  najlepszych  prac w lokalnej prasie, wydawnictwach okolicznościowych 

lub na stronie internetowej szkoły (gdzie można zapoznać się z pracami nagrodzonymi w poprzednich edycjach). Prace lub 
fragmenty prac  zwycięzców zostaną odczytane podczas  finału konkursu. 

6. Wszyscy finaliści i opiekunowie biorący udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

7. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą           
o ochronie danych osobowych.
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