KONKURS NA PRACĘ LITERACKĄ
REGULAMIN

ORGANIZATOR: II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu
PATRONAT:
Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie
Starosta Powiatu Olkuskiego
CELE KONKURSU:





Pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
Rozwijanie zainteresowania wybitnymi postaciami lokalnego środowiska;
Uwrażliwianie na moc słowa pisanego;
Popularyzacja wiadomości na temat ziemi olkuskiej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnicy konkursu przygotowują pracę literacką w dowolnej formie (szkic, esej, reportaż, wiersz,
satyra, fraszka, …) na temat słynnych postaci ziemi olkuskiej. Praca może liczyć maksymalnie 4 strony
( czcionka 12, Times New Roman), w przypadku poezji – od 1 do 3 tekstów.
1. W konkursie biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych w dwóch
osobnych kategoriach (maksymalnie 5 uczestników ze szkoły).
2. Pracę konkursowe w 3 egzemplarzach może przesłać nauczyciel lub uczeń.
3. Pracę należy opatrzyć dowolnym godłem i literą G – dla uczniów gimnazjów lub P – dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
4. W zaklejonej kopercie należy podać dokładny adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna i
dane autora (godło , imię i nazwisko) oraz telefon kontaktowy.
5. Termin nadsyłania lub składania prac osobiście upływa 26 stycznia 2018 roku.
Nasz adres:
II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej, ul. S. Żeromskiego 1, 32-305 Olkusz
tel. 32 6430442 fax 32 6430442, e-mail: lo2.olkusz@gmail.com.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszej połowie lutego 2018 r. i będzie połączone z
Świętem II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej.
7. Wszyscy uczestnicy otrzymają imienne zaproszenie na finał konkursu.
8. Organizatorzy gwarantują finalistom nagrody i zastrzegają jednocześnie prawo zmiany
terminu ogłoszenia wyników.
9. Prace nadesłane na konkurs mogą być wykorzystane w publikacjach.
W skład jury wchodzą: nauczyciel historii mgr Wojciech Panek oraz nauczyciele języka polskiego: mgr
Agata Wandzel- Kluczewska i mgr Agnieszka Grzebinoga.
Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora szkoły, nauczycieli i
rodziców uczniów na zbieranie, przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z
przebiegiem konkursu.
Organizator konkursu:
mgr Agnieszka Grzebinoga i mgr Agata Wandzel-Kluczewska

