
 
 

Regulamin konkursu literackiego  

 Konkurs literacki jest jednym z działań podjętych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Dobieszowicach w celu realizacji inicjatywy lokalnej pn.: „Poetyckie portrety z Gminy 

Bobrowniki” w ramach programu BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | 

SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ, PRIORYTET 4 NARODOWEGO PROGRAMU 

ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1 

  Idea konkursu na  utwór literacki (wiersz, piosenkę lub opowiadanie) promujący 

kulturę naszej małej ojczyzny – Gminy Bobrowniki, sprzyja aktywizacji twórczej mieszkańców 

Gminy Bobrowniki oraz kształtowaniu poczucia lokalnej  tożsamości.  

 

I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami konkursu są Zespół  Szkolno - Przedszkolny w Dobieszowicach oraz 

Biblioteka Publiczna Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach. 

2. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Bobrowniki: osób fizycznych                            

w różnym wieku, organizacji i stowarzyszeń. 

3. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu na utwór literacki ( wiersz, opowiadanie lub 

piosenkę)  promujący historię, tradycję oraz piękno krajobrazu Gminy Bobrowniki. 

4. Konkurs zrealizowany zostanie w trzech kategoriach tematycznych: 

- wiersz, 

- opowiadanie, 

- piosenka. 

5. Prace konkursowe  będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

- uczniowie klas od IV do VIII szkół podstawowych, 

- uczniowie  szkół ponadpodstawowych, 

- osoby dorosłe. 

II Cele konkursu 

 

1. Wzrost zainteresowania literaturą regionalną oraz wiedzą na temat regionu i lokalnych 

twórców literackich. 

2. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczo-kulturalnych wśród dzieci, młodzieży                                 

i dorosłych 

3. Rozwój kompetencji językowych i społecznych uczestników konkursu. 



 
 

4. Wskazanie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu poprzez zachęcenie 

mieszkańców do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej. 

5. Integracja społeczności lokalnej. 

6. Kształtowanie tożsamości i  wychowanie do wartości. 

7. Promocja  twórczości literackiej mieszkańców, promocja czytelnictwa. 

 

 

III Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu utworów (wiersza, opowiadania, piosenki) 

inspirowanych lokalną kulturą, promujący historię, tradycję oraz piękno krajobrazu 

Gminy Bobrowniki. 

2. Format prac konkursowych: 

- zapis tekstu: plik Microsoft WORD lub OpenOffice, czcionka Times New Roman o 

wielkości 12 punktów, odstępy pomiędzy wierszami co 1,5. 

- zapis piosenki: pendrive 

 

3. Metryczka pracy konkursowej: 

- imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna, nazwa stowarzyszenia, 

- nazwa szkoły, klasa, do której uczęszcza autor, 

- dane kontaktowe opiekuna/ stowarzyszenia: adres mailowy  i nr telefonu, 

 

4. Oddana na konkurs praca powinna w całości stanowić oryginalną twórczość uczestnika 

konkursu, nie może stanowić plagiatu, być kopią innych prac lub ich fragmentów. Przy 

nagraniu piosenki dozwolone jest użycie gotowych podkładów muzycznych 

dopuszczonych do publicznego, bezpłatnego  wykorzystania. 
 

5. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę konkursową. 

6. Prace konkursowe należy składać wyłącznie w sekretariacie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Dobieszowicach do dnia 17 czerwca 2022 r. w kopercie z dopiskiem: 

Konkurs „Poetyckie portrety z Gminy Bobrowniki” 

7. Komisja Konkursowa  wyłoni laureatów konkursu. 

 



 
8. Kryteria oceny prac konkursowych: 

- zgodność pracy z tematem  konkursu, 

- przemyślana kompozycja,  

- oryginalne ujęcie tematu, 

- konsekwentna realizacja przyjętej formy , 

- poprawność pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. 

- walory artystyczne  prezentacji  utworu muzycznego. 

9. Wybrane przez Komisję Konkursową  prace zostaną nagrodzone. 

 

IV Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody autora na bezpłatne 

wykorzystanie pracy konkursowej w kolejnych działaniach podejmowanych w ramach   

realizacji inicjatywy  „Poetyckie portrety z Gminy Bobrowniki”, prezentowanie jej na stronach 

internetowych, w mediach społecznościowych organizatora oraz w celach sprawozdawczych.  

2. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronach internetowych Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Dobieszowicach. 

3. W celu zgłoszenia utworu do konkursu  wymagane  jest dołączenie oświadczenia, które 

znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

                                                                                                        

                                                       


