„SZUFLADA SZYMBORSKIEJ” – konkurs literacki

Organizator:
Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
Regulamin konkursu
I Zasady uczestnictwa w Konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2. Temat konkursu: Wisława Szymborska – Noblistka bliska czy daleka?
3. Forma pracy jest dowolna: np. praca krytyczna, esej.
4. W pracy należy wykorzystać książkę Michała Rusinka, Nic zwyczajnego o
Wisławie Szymborskiej, Znak, Kraków 2016. Można posłużyć się materiałami
zawartymi na stronie www.noblisci.pl
5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami autorskimi, wcześniej
niepublikowanymi (wymagane oświadczenie autora).
6. Pracę konkursową należy przesłać w 2. egzemplarzach wydruku oraz na
nośniku elektronicznym (płytka CD, format doc. lub docx.)
7. Utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem), nie należy go podpisywać
nazwiskiem Autora. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną
takim samym godłem, zawierającą wypełnioną kartę zgłoszeniową z danymi
personalnymi i adresem Autora oraz oświadczenie o Autora o samodzielności
pracy.
8. Praca zgłoszona na Konkurs nie może przekraczać 4 stron. Tekst należy
zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów, interlinia 1,5,
program Word Microsoft Office 2007 lub nowszy i wydrukować jednostronnie.
9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w
regulaminie.
II Termin i miejsce składania prac:
Prace należy dostarczyć do dnia 20 grudnia 2017 r. w sekretariacie LO im.
Noblistów Polskich w Rydułtowach bądź przesłać pocztą na adres szkoły: LO
im. Noblistów Polskich. 44-280 Rydułtowy, ul. Skalna 1. Decyduje data stempla
pocztowego.

III Jury:
Pracę ocenią nauczyciele języka polskiego LO im. Noblistów Polskich w
Rydułtowach.

IV Kryteria oceniania:
• walory literackie i oryginalność pracy
• poprawność stylistyczna i językowa
• samodzielność i oryginalność
V Nagrody:
1. Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych uczestników przewidziane są
nagrody książkowe oraz publikacja na stronie internetowej szkoły. Wyniki
zostaną ogłoszone w czasie uroczystej gali z okazji jubileuszu 70 – lecia Liceum
Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.
2. Prace nadesłane na konkurs stanowią własność Organizatora, który zastrzega
sobie prawo do ich publikacji.

Karta zgłoszenia
„SZUFLADA SZYMBORSKIEJ” – konkurs literacki

Imię, nazwisko autora:

Wiek:

Tytuł utworu:

Godło (pseudonim):

Gatunek literacki:

Liczba stron

Adres autora:

Telefon:

E – mail:

Opiekun

Telefon:

E – mail:

Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LO im. Noblistów Polskich
w Rydułtowach moich danych osobowych w celach zawiązanych z organizacją konkursu
literackiego oraz na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu na swojego wizerunku
utrwalonego podczas ceremonii wręczania nagród, na fotografiach oraz zapisach wideo.
Akceptuję wszystkie punkty regulaminu konkursu.

Data:

Podpis:

Oświadczenie Autora pracy
Oświadczam, że niniejsza praca literacka pod tytułem
………………………………………………………………………...........................................
.......................................................................................................................................................
została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób
niezgodny z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych – to jest Dziennik Ustaw z 2006 roku, Numer 90, pozycja 631 z
późniejszymi zmianami).
Data i podpis autora pracy ..............................

