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REGULAMIN  

I EDYCJI WARSZAWSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO  

„SWOIMI SŁOWAMI” 

ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

 

     I. ORGANIZATOR, MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU: 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami               

Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej,  ul. Oławska 3,  

01-494 Warszawa. 

            Osobą występującą w imieniu Organizatora i Koordynatorem Konkursu jest  –   

            Katarzyna Woińska nauczyciel j. polskiego, 

            w jury między innymi zasiadać będzie:  Ludwik Janion- polski poeta, prozaik, autor 

utworów dla dzieci i dorosłych.  

2. Konkurs trwa od 1 lutego  do 15 kwietnia 2020. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi 

do dnia 15 maja 2020r. Informacja o wynikach konkursu oraz uroczystości wręczenia 

nagród laureatom zostanie przesłana pocztą internetową do laureatów oraz 

zamieszczona na stronie internetowej Organizatora: https://sp341.edupage.org/ 

 

II.      KATEGORIE: 

 Konkurs literacki rozgrywany jest w dwóch kategoriach: 

1) Dla uczniów szkół podstawowych klasy 4,5,6 

2) Dla uczniów szkół podstawowych klasy 7,8 

 

III. UCZESTNICY:  

W WARSZAWSKIM KONKURSIE „SWOIMI SŁOWAMI” uczestnikami mogą być 

uczniowie klas 4- 8 szkół podstawowych z terenu Warszawy. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1) Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie opowiadania 

konkursowego wyłącznie za pośrednictwem emaila. 

2) Nauczyciel nadsyła tyle maili, ilu uczniów prace zgłasza. (zgłaszam 2 uczniów – 

wysyłam 2 maile z załącznikami z tego samego adresu opisane wedle wymogów 

regulaminu)  

3) Jeśli uczeń nadsyła pracę sam, w załączniku zamieszcza również zgodę rodzica na 

publikację danych osobowych ( Załącznik nr1) 

 

 

 

 

https://sp341.edupage.org/


 V ZGŁOSZENIA:  

Zgłoszenia prosimy kierować na email: opowiadanie2020@gmail.com 

W temacie maila zamieszczamy:  SWOIMI SŁOWAMI 

W treści maila prosimy podać następujące informacje:  

-Imię i nazwisko ucznia 

-Klasa 

-Pełna nazwa oraz adres szkoły 

-adres email szkoły 

-Telefon kontaktowy 

-Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego 

-Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia (Załącznik nr1) 

      VI WARUNKI FORMALNE DLA NADSYŁANYCH TEKSTÓW: 

      ● Tekst powinien być zapisany w edytorze Word i przesłany w formie załączonego   

pliku elektronicznego. 

   .       ● Tekst powinien liczyć maksymalnie do 3500 znaków 

           ● Wielkość czcionki – 12  

           ● Krój czcionki: Times New Roman 

 

      VII JURY: 

1) Jury oraz jego przewodniczącego powołuje Organizator Konkursu, 

2) Jury dokonuje oceny zgodnie z poniższymi kryteriami,  

3) Obrady jury są tajne, 

4) Ocena jury jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

     VIII KRYTERIA OCENIANIA: 

1) W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie     

oryginalne, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, własne teksty 

uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim, nadesłane w formie 

elektronicznej do 15 kwietnia 2020 r.  

2) Jeden autor może zamieścić tylko jedno opowiadanie. 

3) Tematyka opowiadania jest dowolna. 

4) Jury będzie brało pod uwagę: oryginalność realizacji tematu, poprawność  

językową, interpunkcyjną i ortograficzną, samodzielność. 

 

   IX  KONTAKT: 

1) Email:  opowiadanie2020@gmail.com 

2)  Koordynator konkursu Katarzyna Woińska tel.: 669- 281- 020 



 

   X  POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1) Sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizator Konkursu.  

2) Organizator  zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu, 

3) Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów bez 

gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.  Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą 

autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych. 

4) Dyplomy i nagrody nieodebrane podczas Gali Finałowej, nie będą przesyłane 

pocztą. Będzie je można odebrać do końca czerwca 2020 r. w sekretariacie Szkoły.   

5) Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.     

 

           XI POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych 

osobowych.  

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu.  

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W I EDYCJI WARSZAWSKIEGO 

KONKURSU LITERACKIEGO „SWOIMI SŁOWAMI”! 

 

       Koordynator Konkursu 

Katarzyna Woińska  

 

 

 

 

 

 

 

 


