IV Powiatowy Konkurs Literacki
„Moje najpiękniejsze święta we wspomnieniach
lub marzeniach”
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok dla wszystkich są czasem wyjątkowym,
przeżywanym z radością i nadzieją w gronie rodzinnym, z kochanymi i bliskimi nam ludźmi.
Zdarza się też, że przy wigilijnym stole na zawsze pozostanie puste miejsce po kimś, kogo nikt
i nic nie zastąpi.
Święta są okresem wspomnień i marzeń, chwil zadumy i refleksji oraz wspaniałych
pomysłów na przyszłość. Są właściwym momentem, aby pomyśleć, co jest w życiu ważne.
Okres świąteczno-noworoczny to również dobry czas, aby swoimi wspomnieniami
i marzeniami podzielić się z innymi.
Serdecznie zachęcamy do własnej twórczości!

REGULAMIN KONKURSU
CELE KONKURSU:
1.
2.
3.
4.

Rozbudzanie pasji i zainteresowań literackich uczniów.
Zachęcanie młodych ludzi do własnej twórczości artystycznej.
Uwrażliwianie na piękno języka ojczystego.
Kultywowanie polskich tradycji świąteczno-noworocznych.

PRZEDMIOT KONKURSU:
Wiersze i opowiadania o tematyce świąteczno-noworocznej.
UCZESTNICY:
Uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych oraz gimnazjów z Powiatu
Biłgorajskiego.
Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnicy zgłaszają własne, niepublikowane i nienagradzane wiersze
lub opowiadania opatrzone na odwrocie tekstu właściwego GODŁEM (pseudonimem)
wraz z dołączoną do każdego utworu KARTĄ ZGŁOSZENIA.

2. Każdy uczeń może zgłosić jedno opowiadanie lub jeden wiersz.
3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach literackich: poezja i proza.
4. Prace konkursowe można:
- składać osobiście w sekretariacie Organizatora,
- przesłać pocztą tradycyjną na adres:
I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ
ul. T. Kościuszki 41/43
23-400 Biłgoraj
z dopiskiem IV Powiatowy Konkurs Literacki
- przesłać pocztą elektroniczną: loonz@lbl.pl z informacją w temacie: IV Powiatowy
Konkurs Literacki.
5. Termin nadsyłania prac 5 lutego 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).
6. Dla laureatów przewidziane są nagrody i wyróżnienia, dla wszystkich uczestników
dyplomy.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły: www.loonz.lbl.pl
do 28 lutego 2019 roku.
8. W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu panią Jadwigą
Oleszek pod nr telefonu 668 825 176.

Karta zgłoszenia uczestnika
do udziału w IV Powiatowym Konkursie Literackim
„Moje najpiękniejsze święta we wspomnieniach i marzeniach”

Dane uczestnika konkursu:
GODŁO (pseudonim)
Imię i nazwisko uczestnika:
Klasa
Dane teleadresowe szkoły:
Pełna nazwa szkoły

Adres szkoły
Nr telefonu
Dane dodatkowe:
Tytuł wiersza
Tytuł opowiadania
Imię i nazwisko nauczyciela
Telefon lub e-mail kontaktowy nauczyciela

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w XXXV Międzynarodowym Konkursie
Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej. Rozumiem i w pełni
akceptuję regulamin. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie
danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119,s.1), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dziennik
Ustaw z 2018 r., poz. 1000).

............................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika

