
 KONKURS POD HONOROWYM PATRONATEM POLSKIEGO RADIA RZESZÓW 

 

           
      

Siedząc w swoich domach, nie koniecznie musimy się nudzić, możemy pokonać nudę, 

wypełnić wolny czas i… zostać rejestratorami życia codziennego, a zatem zapraszamy do 

wzięcia udziału w IV edycji …. Pisać każdy może… 

 
Regulamin konkursu literackiego 

 

Pisać każdy może… 
 

Pamiętnik czasu pandemii 
 
1. Celem konkursu jest: 

✓ podkreślenie roli i rangi twórczości prozatorskiej w literaturze i życiu, 

✓ promowanie i kształtowanie twórczej postawy wobec literatury, 

✓ doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich, 

✓ odkrywanie talentów i promocja uzdolnionych młodych twórców, 

✓ propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, 

✓ przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

✓ rozwijanie wyobraźni, 

✓ stworzenie możliwości prezentacji tekstów. 

 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych miasta Rzeszowa. 

 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie: 

✓ pamiętnika opisującego w sposób najbardziej wszechstronny życie podczas 

pandemii, 

✓ w konkursie będą brane pod uwagę wyłącznie prace będące osobistym, 

oryginalnym zapisem wydarzeń, doświadczeń, przeżyć, emocji i życia 

codziennego z okresu pandemii, obejmującym maksymalnie okres jednego 

tygodnia (siedem dni). 

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Pamiętniku, należy przez to rozumieć osobistą, 

pierwszoosobową relację obejmującą zapis osobistych przeżyć i doświadczeń autora 

sporządzaną systematycznie przez okres siedmiu dni, utrwaloną w formie zapisu w 

elektronicznym pliku tekstowym. 

 

5. Prace będą rozpatrywane i oceniane w dwóch kategoriach: 

 

Klasy 4-5 

Klasy 6-8 

 



6. Prace w pliku tekstowym, czcionka Times New Roman 12, objętość do 2 stron kartki A4. 

 

7. Prace będą oceniane pod względem:                                      

          1) oryginalności, 

          2) wartości artystycznych,                                         

          3) wartości językowych, 

          4) poprawności formy. 

 

8. Termin oddania/przesłania prac upływa 26 marca 2021r.  

 

9. Prace należy przesłać na adres mailowy: martra_pomes@wp.pl  

 

10. Oceny prac dokona jury, w skład którego wejdą osoby specjalizujące się w dziedzinie 

małych i większych form literackich. 

 

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2021r. w sali koncertowej im. Tadeusza 

Nalepy w rozgłośni Radia Rzeszów – o dacie rozstrzygnięcia konkursu laureatów 

poinformujemy telefonicznie lub mailowo. 

      Wykaz zwycięzców znajdzie się też na stronie szkoły – organizatora konkursu. 

 

12. Praca konkursowa powinna być opatrzona metryczką:  

imię i nazwisko ucznia, 

klasa, do której uczeń uczęszcza, 

      nazwisko opiekuna/nauczyciela, 

      nazwa szkoły, 

      telefon kontaktowy/ mail. 

 

13. Do każdej pracy – dołączona (koniecznie!) zgoda rodziców/ prawnych opiekunów  

(w załączniku). 

 

Zapraszamy do zabawy w pisanie, bo… Pisać każdy może… 

 

 

 

                   
                  

 

                                                                                  Organizatorki konkursu:  

                                                                Marta Pomes 

Joanna Bazan-Witwicka 
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