XVIII Powiatowy Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży
„Złoty Wawrzyn” 2019
I. Celem konkursu jest podkreślenie roli i rangi twórczości literackiej w życiu
młodego pokolenia
II. Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą brad udział uczniowie powiatu
wodzisławskiego
szkół
podstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy nie przekroczyli 21 roku życia.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedłożenie trzech wierszy lub prozy
literackiej (nie więcej niż 3 strony) wyłącznie w maszynopisie, w trzech egzemplarzach.
(Czcionka nie mniejsza niż 12 interlinia 1,5)
Uczestnik może wysład tylko po jednym zestawie utworów z kategorii poezji i prozy.
2. Etapy konkursu : Konkurs jest jednoetapowy. Po wyłonieniu nagrodzonych prac przez
komisje odbywa się uroczysty finał.
Ogłoszenie wyników przeglądu nastąpi w kwietniu 2017 roku.
Finał przeglądu odbędzie się 29 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w Miejskim Ośrodku Kultury
w Pszowie.
2. Laureaci otrzymają powiadomienia telefoniczne lub mailowe do szkół.
Lista laureatów zostanie opublikowana w „Biuletynie Metodycznym” i na stronie PODN.

4. Zgłoszenie do konkursu
 - Zgłoszenie następuje przez nadesłanie pracy konkursowej. Do każdej pracy
konkursowej opatrzonej wyłącznie godłem, znakiem lub pseudonimem (obok godła
koniecznie należy podad wiek autora i poziom edukacyjny) należy dołączyd zaklejoną
kopertę z informacją dotyczącą autora: godło, imię, nazwisko, wiek, klasa, dokładny
adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
 Na konkurs nie mogą byd zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach oraz
ogłaszane drukiem w prasie czy też w wydawnictwach zwartych.
 Prace należy nadsyład pocztą lub dostarczyd osobiście do PODN wyłącznie w wydruku
(nie w wersji elektronicznej ani nie na płycie CD)
 Termin nadesłania prac upływa 4. marca 2018r. (decyduje data stempla pocztowego)
 Prace należy nadsyład na adres ośrodka:
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Os. 1 Maja 16 A, 44-304 Wodzisław Śl.
Z dopiskiem na kopercie: „ZŁOTY WAWRZYN”, (+poziom szkoły)
4. Jury konkursu pracowad będzie w dwóch zespołach, odpowiednich do dwóch
poziomów edukacyjnych: szkoły podstawowe (oraz klasy gimnazjalne) i szkoły
ponadpodstawowe i wyłonione zostanie spośród czynnych nauczycieli; dokona przeglądu

nadesłanych tekstów i wyłoni laureatów w kategorii poezji i prozy – szkół podstawowych
(na dwóch etapach: SP IV-VI oraz SP VII- VIII oraz klasy gimnazjalne) i szkół
ponadgimnazjalnych.
5. Uczniowie wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy imienne z nazwą
szkoły.
6. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:
Katarzyna Hawel
Marek Krupa

tel: 885267753

mail: khawel@podn.wodzislaw.pl

