
 Regulamin IV edycji Międzyszkolnego Konkursu Literackiego 

 pod hasłem: „Podróże na piórze” 

 

1.  Postanowienia ogólne 

➢ Organizatorem IV edycji  Międzyszkolnego Konkursu Literackiego pod hasłem: 

„Podróże na piórze” jest Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. 

➢ Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz do uczniów 

szkół ponadpodstawowych powiatu mieleckiego. 

➢ Konkurs organizowany jest pod patronatem Dyrektora ZS im. prof. J. Groszkowskiego 

w Mielcu i Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo”. 

2. Cele Konkursu 

➢ Rozwijanie wyobraźni i umiejętności literackich.  

➢ Inspirowanie młodzieży do aktywności twórczej. 

➢ Uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego. 

➢ Rozwijanie umiejętności językowych i stylistycznych. 

3. Warunki uczestnictwa 

➢ Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 do 20 lat (klasy 7-8 szkół 

podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych). 

➢ Uczestnicy przygotowują tekst w dwóch  kategoriach: wiersz i opowiadanie. Utwór 

powinien zawierać treść nawiązującą do myśli przewodniej konkursu jaką jest podróż. 

Inspirację tekstów mogą stanowić:  podróże marzeń, podróże odbyte, podróże 

w czasie i przestrzeni, podróże wewnetrzne itp.   

➢ Tekst zgłoszony do konkursu musi być samodzielny, nigdzie niepublikowany. 

➢ Każdy osoba, biorąca udział w konkursie, zgłasza tylko jedną pracę. Tekst należy 

opatrzyć informacjami: imię i nazwisko, wiek uczestnika, klasa i typ szkoły 

(nauczyciel-opiekun ze strony szkoły), telefon kontaktowy do szkoły, e-mail szkoły 

(karta zgłoszeń w załączniku lub do pobrania na stronie szkoły: 

http://www.zs.mielec.pl/zs/) 

➢ Teksty konkursowe, wraz z powyższymi danymi, należy: przesłać pocztą tradycyjną 

lub e-mail na adres szkoły, bądź e-mail koordynatorów lub złożyć w bibliotece 

szkolnej czy też przekazać koordynatorkom konkursu (w kopertach z dopiskiem 

„IV Międzyszkolny Konkurs Literacki – Podróże na piórze”). 

➢ Do tekstu biorącego udział w konkursie uczestnicy dołączają kartę zgłoszeń wraz 

z  potwierdzeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora 

konkursu. 

➢ Pisemną zgodę wraz z informacją o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku 

dostarczają tylko laureaci zaproszeni na udział w finale konkursu, który odbędzie się 

21 kwietnia 2023r. w Zespole Szkół. 

http://www.zs.mielec.pl/zs/


➢ Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów drogą elektroniczną lub 

telefoniczną nastąpi do dnia 14 kwietnia 2023 roku. 

➢ Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację i zdjęć  

z finału w celach promocyjnych. 

➢ Jury oceniające pracę weźmie pod uwagę: 

▪ trafność i uniwersalną wymowę tekstu 

▪ bogactwo językowe i stylistyczne 

▪ oryginalność tekstu (np. poetyckie ujęcie, grę słów, aluzje literackie, itp. ) 

➢ Autorzy najlepszych prac otrzymają okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe. 

4. Harmonogram konkursu: 

13 styczeń 2023r.- 3 kwiecień 2023r. – promocja konkursu, nadsyłanie i przyjmowanie prac 

3 kwiecień 2023r. - zakończenie przyjmowania prac 

14 kwiecień 2023r.- rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów o wynikach 

konkursu 

21 kwiecień  2023r. - rozdanie nagród w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu 

 Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają koordynatorki:  Lucyna Maryniak 

(lmaryniak@zs.mielec.pl); Dorota Targosz ( biblioteka2@poczta.fm)  
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