
Regulamin Powiatowego Konkursu Literackiego Zespołu Szkół 

Nr 1 im. Stanisława  Staszica w Olkuszu. 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu,  

ul. Górnicza 12. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu olkuskiego oraz 

uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu. W każdej z tych kategorii zostaną wyłonieni 

zwycięzcy. 

3. Celem Konkursu jest: 

• stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia,  

• doskonalenie umiejętności literackich i kompetencji czytelniczych,  

• promocja Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w środowisku lokalnym. 

II Zasady konkursu 

1. Konkurs polega na dokończeniu opowiadania (załącznik nr 1), którego akcja dzieje się na 

terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu. Opowiadanie jest stworzone na potrzeby 

konkursu, jest ono fikcyjne, wszelkie podobieństwo do prawdziwych osób i zdarzeń jest 

przypadkowe. Opowiadaniu należy nadać własny tytuł. 

2. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na stronie szkoły https://www.zs1olkusz.edu.pl/  

w dn. 21 lutego 2023 r. 

3. Uroczystość wręczenia nagród  planowana jest na 8 marca 2023 r.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania uroczystości wręczenia nagród  

ze względu na sytuację epidemiczną lub inne nieprzewidziane okoliczności. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozesłania nagród pocztą.  

III Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Do konkursu przyjmowane są prace przesłane drogą mailową: 

- będące spójnym dokończeniem zamieszczonego w załączniku nr 1 opowiadania, 

- zawierające przynajmniej 400 znaków, 

- plik w formacie doc, odt lub txt. 

2. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno opowiadanie. 

3. Opowiadanie jako plik w formacie doc, rtf lub txt powinno być dołączone do maila 

zawierającego skan podpisanej karty zgłoszeniowej i zgody na przetwarzanie danych 

osobowych – załącznik nr 2 do regulaminu. 

4. Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 31.01.2023 r. na adres: 

literacki@zs1olkusz.edu.pl   

https://www.zs1olkusz.edu.pl/


5. Każdy email zostanie potwierdzony mailem zwrotnym! Nieotrzymanie potwierdzenia 

oznacza nieotrzymanie pracy przez organizatora. 

6. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy. 

IV Jury i nagrody 

1. Jury konkursu stanowi Dyrekcja oraz nauczyciele języka polskiego Zespołu Szkół Nr 1 

im. Stanisława Staszica w Olkuszu. 

2. Jury Konkursu oceniać będzie oryginalność, samodzielność, spójność oraz poprawność 

językową, ortograficzną i interpunkcyjną. Na tej podstawie wyłonione zostaną dwie 

najlepsze prace – jedna, wśród uczniów szkół podstawowych oraz jedna, wśród uczniów 

Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu. 

4. Przewidziano nagrody rzeczowe – bon o wartości 100 złotych do wykorzystania w 

Księgarni w Olkuszu, ul. Kościuszki 14. 

5. Organizator przewiduje możliwość wyróżnienia wybranych prac na wniosek złożony 

przez większą część Jury. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają inne nagrody rzeczowe. 

V Inne 

1. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z: 

• wyrażeniem zgody na udział w konkursie; 

• akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu; 

• wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych uczestnika 

przez organizatora na potrzeby konkursu; 

• oświadczeniem, że nadesłana praca została wykonana  wyłącznie przez autora 

wymienionego w zgłoszeniu i w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

2. W sytuacjach wyjątkowych organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany 

niniejszego regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania konkursu gdy ilość nadsyłanych 

prac będzie mniejsza niż 5 lub kiedy nadesłane prace nie będą spełniać określonych w 

regulaminie warunków. 

 

 


