Wolność jest jedynie w kraju marzeń,
Piękno w pieśni zakwita jedynie.
Friedrich Schiller

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
„…W CZASACH ZARAZY”

I Ustalenia wstępne.
1. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli języka polskiego w Liceum
Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w
Opolu.
2. Zwycięskie prace zostaną wyłonione przez jury, którego członkiniami będą
nauczycielki języka polskiego. Funkcję przewodniczącej jury będzie pełniła pani
Marzena Zaremba.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
- wprowadzania zmian w regulaminie konkursu;
- nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac;
- rozstrzygania w kwestiach nieregulowanych postanowieniami niniejszego
regulaminu.
II Cele konkursu.
1. Propagowanie twórczości literackiej młodzieży.
2. Stworzenie możliwości wypowiedzenia własnych doświadczeń i refleksji związanych
z pandemią.
3. Rozwijanie w młodych twórcach wrażliwości na piękno i bogactwo języka.
III Zasady konkursu.
1. Prace należy wysyłać do dnia 10 czerwca 2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną, na
adres: konkurswczasachzarazy@gmail.com.
2. Wysyłany utwór należy podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą, do której autor
uczęszcza. Załączniki zamieszczone we wiadomości powinny zostać zapisane w
formacie DOC lub PDF. Jeśli praca uczestnika była tworzona w innym programie,
wybór którego został podyktowany względami graficznej jakości, można dołączyć
również plik zapisany w innym formacie.
3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
a) scenariusz teatralny;
b) różne konwencje literackie (np. opowiadanie, reportaż, esej, dziennik, poemat,
komiks, blog i in.).
4. Objętość nadsyłanych prac nie powinna przekroczyć dziesięciu stron A4.
5. Każdy z uczestników może nadesłać jeden utwór.
6. Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
IV Kryteria oceny prac.

1. Jury konkursowe będzie oceniać prace, biorąc pod uwagę przede wszystkim
następujące kryteria:
a) zgodność utworu z tematem konkursu;
b) zachowanie spójności pomiędzy ujęciem tematu i wybraną formą wyrazu
artystycznego;
c) poziom literacki oraz walory językowe utworu literackiego;
d) estetyka pracy;
e) samodzielność i oryginalność wykonania.
2. Proces ocenienia prac jest tajny.
V Nagrody.
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 czerwca 2020 r. Zostaną one opublikowane
na stronie szkoły.
2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione drogą mailową.
3. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe.
VI Polityka prywatności.
1. Dane osobowe uczestnika są pozyskiwane wyłącznie do celu organizacji konkursu.
2. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych autora do celów konkursu.
3. Organizator gwarantuje uczestnikowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a
także do ich zmieniania i poprawiania.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, na
co ich autorzy wyrażają zgodę poprzez uczestnictwo w konkursie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

