Niemożliwe nie może się zdarzyć,
wobec tego pozornie niemożliwe musi być możliwe.
Agata Christie „Morderstwo w Orient Expressie”

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
NA OPOWIADANIE Z WĄTKIEM KRYMINALNYM
I Organizatorzy konkursu
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu, ul. Galileusza 14, 60-158 Poznań
II Cele
–

pobudzanie wyobraźni uczniów,

–

aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach,

–

rozwijanie zainteresowań uczniów,

–

kształtowanie kompetencji językowych,

–

doskonalenie umiejętności literackich,

–

bogacenie słownictwa.

III Zasady organizacyjne
1. Adresatem konkursu są uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych miasta Poznania.
2. Konkurs jest jednoetapowy, obejmuje tylko etap międzyszkolny.
3. Zadaniem konkursowym jest napisanie opowiadania z wątkiem kryminalnym.
4. Pracę należy przygotować w formie elektronicznej:
•

tekst komputerowy w wersji edytowalnej i pdf,

•

czcionka Times New Roman, rozmiar 12,

•

interlinia 1,5,

•

marginesy 2,5 cm,

•

tekst wyjustowany,

•

maksymalnie dwie strony formatu A4.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, która nie była nigdzie wcześniej
publikowana.
6. Przysyłając opowiadanie na konkurs Uczestnik oświadcza, iż jest twórcą utworu
i przysługują mu niczym nieograniczone prawa osobiste i majątkowe do utworu.
7. Utwory nieprzyzwoite oraz zawierające treści i słownictwo rażąco wulgarne nie będą
przyjmowane.

8. Z chwilą zgłoszenia do konkursu, uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do
utworów literackich zgłoszonych w ramach konkursu bez ograniczeń czasowych,
ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do konkursu
polach eksploatacji.
9. Na pracy należy umieścić imię, nazwisko i adres e-mail autora oraz nazwę szkoły, z której
pochodzi uczestnik.
10. Prace

oraz

zgody

na

k.klinowski@mojasiodemka.pl

udział

w

konkursie

należy

przesłać

na

adres

do 30.03.2022 r. w tytule wpisując: KONKURS

LITERACKI, IMIĘ I NAZWISKO, SZKOŁA
11. Rodzice/opiekunowie

prawni

składający

prace

konkursowe

wyrażają

zgodę

na

przetwarzanie przez organizatora danych osobowych dla potrzeb organizacji niniejszego
konkursu zgodnie z przepisami RODO.
12. Wyniki

konkursu

zostaną

zamieszczone

na

stronie

internetowej

Organizatora

do 29.04.2022 r. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.
13. Kryteria oceny:
- oryginalne i pomysłowe ujęcie tematu,
- walory literackie,
- poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,
- zgodność z tematyką konkursu.
14. Prace konkursowe będzie oceniać komisja w składzie: Emilia Kusak-Jankowska, Izabela
Jarosz, Kamil Klinowski.
15. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem,
głos rozstrzygający należy do Organizatora.
16. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia
ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń.
17. Zgłoszenie pracy przez autora jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
VI Koordynatorzy konkursu
Emilia Kusak-Jankowska – e.kusak-jankowska@mojasiodemka.pl
Kamil Klinowski – k.klinowski@mojasiodemka.pl
Izabela Jarosz – i.jarosz@mojasiodemka.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………….............
w

MIĘDZYSZKOLNYM

KONKURSIE

LITERACKIM

organizowanym

przez

Szkołę

Podstawową nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie,
wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych syna/córki uzyskanych w związku
z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, a także na opublikowanie imienia, nazwiska
uczestnika oraz pracy konkursowej.
…………………………………
Miejscowość, data

…………………………………..…
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

