
 

MGOKiS-Biblioteka Publiczna w Stąporkowie  

ogłasza  

Konkurs Literacki   

Życzenia dla Polski na kolejne 100 lat  

 
CEL KONKURSU!  
 

1. Włączenie młodzieży w świętowanie odzyskana przez Polskę niepodległości.  

2. Rozwijanie wśród uczniów zainteresowania historią Polski. 
3. Wzmocnienie tożsamości narodowej oraz poczucia wspólnoty wśród młodzieży. 

4. Zachęcanie młodzieży do tworzenia własnej wizji Polski na kolejne lata.  

5. Uwrażliwienie na piękno Polski.  

6. Rozwijanie wyobraźni literackiej. 
 

ZASADY KONKURSU   
                                                             

1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół podstawowych klas V – VII gminy Stąporków. 

2. Forma literacka: dowolna. 

3. Prace powinny zawierać życzenia dla polski na kolejne 100 lat, zawarte w 100 słowach. 

4. Praca powinna być samodzielna, niepublikowana oraz nieprzepisana z książek i czasopism (zgodnie  

z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim lub prawach pokrewnych – Dz. U. Nr 24, poz. 83, 

art. 115). 

5. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów  organizacyjnych i marketingowych organizatora Konkursu zgodnie · z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych – tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Uzyskane dane nie 

będą przekazywane innym podmiotom. 

7. Praca nie powinna przekroczyć 100 słów, pisana czcionką o nazwie Times New Roman, wielkość 12,  

w programie Microsoft Word, w odstępie 1,5 wiersza. 

8. Do pracy literackiej należy dołączyć płytę CD lub DVD, na której znajdzie się załącznik z napisaną pracą. 

9. Każdy uczestnik przesyła jedną pracę. 

10. Prace należy opisać imieniem i nazwiskiem, podać nazwę szkoły. 

11. Prace należy dostarczyć lub przesłać do organizatora w terminie do 7 maja 2018 r. na adres: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

ul Piłsudskiego 103 

26 – 220 Stąporków 

z dopiskiem na kopercie „Konkurs Literacki – Życzenia dla Polski” 

12. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac. 

Komisja pod ocenę będzie brała stylistykę i poprawność językową wypowiedzi, oryginalność przyjętej 

przez autora formy. 

13. Laureaci – zdobywcy I, II i III miejsca oraz uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody. Komisja zastrzega 

sobie inny podział nagród. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. 

14. Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 15 maja 2018 r. o godz. 11
00 

w Bibliotece  

w Stąporkowie. O ewentualnej zmianie daty uczestnicy zostaną powiadomieni. 

15. Postanowienia końcowe. 

- nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz jej 

późniejsze upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej. Nie wyklucza się zebrania 

wszystkich życzeń w formie almanachu.  

- Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących 

MGOKiS w Stąporkowie bez uiszczania honorarium autorskiego 

- biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin 

- prace nie będą zwracane. 

 

 

 
 



 

KARTA ZGŁOSZENIA DO XII KONKURSU LITERACKIEGO 

 

Życzenia dla Polski na kolejne 100 lat (w 100 słowach) 

 

UWAGA: Prace bez dołączonej prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia nie wezmą udziału 

w konkursie.  

 

 

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM  

 

AUTOR PRACY: 

 

Imię ................................................................. Nazwisko.........................................................  

 

Rok urodzenia ........................................ klasa........................................................................  

 

OPIEKUN PRAWNY ( dotyczy osoby niepełnoletniej): 

 

Imię ........................................................ Nazwisko…………...................................................  

 

……………………………………………….podpis autora pracy 

 

 ……………………………………………….podpis opiekuna prawnego 

 

ADRES DOMOWY: 

 

 ………………………………………...ulica ............................................................................ 

  

kod ........................................................ miejscowość................................................................  

 

Tel. .......................................................  

 

e-mail….......................................................................  

 

 

 

OŚWIADCZENIE: Przystępując do konkursu, przekazuję moją pracę oraz przenoszę pełne prawa 

autorskie do tej pracy na rzecz organizatorów konkursu. Przyjmuję również do wiadomości, że praca 

konkursowa nie podlega zwrotowi. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku przez MGOKiS  

w Stąporkowie zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. O ochronie danych osobowych  

( Dz. U. Nr 133 poz. 883) 

 

 


