
Regulamin  

Powiatowego Konkursu Literackiego „O laur Bielskiego”  

pod patronatem Starosty Pajęczańskiego 

w roku 2022/2023 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu literackiego jest Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Pajęcznie. 

Współorganizatorem jest Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w 

Działoszynie oraz Starostwo Powiatowe w Pajęcznie.  

2. Eliminacje trwają do: 31 stycznia  2023 r. godz. 12.00  (termin dostarczania prac)             
 

II.  UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Konkurs adresowany jest do osób dorosłych z całego kraju oraz do  uczniów klas VI -VIII 

szkół podstawowych,  uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu pajęczańskiego oraz do 

uczniów szkół  ponadpodstawowych spoza powiatu, którzy są mieszkańcami powiatu 

pajęczańskiego. 

2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi           

i niepublikowanymi. 

3. Forma literacka prac konkursowych – dowolna. 

4. Organizatorzy proponują (do wyboru) następujące tematy prac: 

 

I. „Wędrówką życie jest człowieka ...” (Edward Stachura) O tym, co może się 
stać i dokąd możemy dojść w wędrówce zwanej życiem. 

 
II. „Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej wymyślenie”. (Alan Kay) 
 
III. „ Żyjemy tak jak śnimy – samotnie.” (Antoine de Saint – Exupery)  Dobrze, źle, a 
może …. inaczej o samotności. 
 
 

Temat pracy powinien być inspiracją. Każdy uczestnik może nadać swej pracy  tytuł, który będzie 

korespondował z tematem.  

5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach : 

I- Uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 

II- Uczniowie klas VI -VIII szkół podstawowych 

6. Uczestnicy konkursu przedstawiają pracę literacką : opowiadanie, wywiad,  reportaż lub esej  

(1 utwór prozą do 10 stron maszynopisu, czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5 ) lub 

1-3 utwory poetyckie. 

Prace należy  opatrzyć autorskim godłem oraz kategorią wiekową:  uczniowie szkoły 

podstawowej lub uczniowie szkoły ponadpodstawowej.  

W osobnej, opatrzonej godłem (własnym znakiem, logo, pseudonimem) kopercie należy 

umieścić informacje o autorze: imię , nazwisko, adres, telefon,  nazwę szkoły i nazwisko 



prowadzącego nauczyciela.  Tak przygotowaną pracę należy przesłać pocztą ( lub doręczyć 

osobiście) na adres : 

Zespół Szkół w Pajęcznie, ul. Sienkiewicza 5, 98-330 Pajęczno, 

W kopercie należy umieścić także pracę na nośniku elektronicznym w formacie WORD. 

Wersję elektroniczną należy przesłać również na adres bozenaszczerkowska@gmail.com 

Uczestnicy wypełniają także kartę uczestnictwa i przekazują do organizatora za 

pośrednictwem nauczyciela prowadzącego, rodziców lub osobiście do 31 stycznia 2023 

roku.   

7. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik. 

8. Prace nie będą odsyłane uczestnikom konkursu. 

 

 

III. WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU 

1. Organizatorzy konkursu powołują komisję konkursową. 

2 . Komisja sprawdza i ocenia  prace, sporządza protokół wraz z listą uczestników. 

3. Po ustaleniu wyników autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni (nagrody rzeczowe). Nagrody funduje  

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, organizatorzy i sponsorzy. Zakłada się przyznanie nagrody w każdej 

kategorii wiekowej. Informacja o przyznaniu nagród i wyróżnień zostanie przesłana do szkół uczestników 

konkursu do dnia 05.03.2023 r. 

 4.  O terminie  uroczystego zakończenia  konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub 

poprzez szkołę, w której  się uczą. Wręczenie nagród odbędzie się w marcu 2023 r.  w Zespole Szkół   im. 

H. Sienkiewicza w Pajęcznie. 

5. Komisja zastrzega sobie prawo do opublikowania  najlepszych  prac w lokalnej prasie, wydawnictwach 

okolicznościowych lub na stronie internetowej szkoły zs.pajeczno.pl . Prace lub fragmenty prac  

zwycięzców zostaną odczytane podczas  finału konkursu. 

6. Wszyscy uczestnicy  konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej 

Bożena Szczerkowska 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:bozenaszczerkowska@gmail.com


 

Załącznik do REGULAMINU POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO  

„O LAUR BIELSKIEGO” 

 
 

_____________________________________________________________  
Imię i nazwisko  

 
 

___________________________________________________________ 
nazwa, adres szkoły, klasa  

 
 

Oświadczam, że jestem autorem pracy literackiej zgłoszonej na konkurs „O laur Bielskiego” . 

1. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie pracy literackiej  zgłoszonej na konkurs  

w formie: wydruku, publikacji na stronie internetowej organizatora i prezentacji w mediach. 

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia 

konkursu -  na podstawie art.6. ust.1 lit.a oraz art.9 ust.2 lit.a  ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO. 

3. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu i warunkami, które akceptuję. 
 
 

    _______________                      ______________________________ 
           data           podpis uczestnika konkursu 
 
 
 

4. Oświadczam, ze zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu, akceptuję jego warunki  

i wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna w konkursie. 
 

 
 
 

___________________                     ____________________________________ 

           data     podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu 
 

 


