
KONKURS POD HONOROWYM PATRONATEM POLSKIEGO RADIA RZESZÓW

Regulamin konkursu literackiego

Pisać każdy może…

BAJKA, BAŚŃ, A MOŻE OPOWIADANIE FANTASY ?

1. Celem konkursu jest:
· podkreślenie roli i rangi twórczości poetyckiej i prozatorskiej

w literaturze i życiu,
· promowanie i kształtowanie twórczej postawy wobec literatury,
· doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich,
· ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych młodych twórców,
· propagowanie czytelnictwa wśród uczniów,
· przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa
      w kulturze,
· rozwijanie fantazji i wyobraźni,
· stworzenie możliwości prezentacji tekstów.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych miasta Rzeszowa.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie:

baśni – prozą - klasy IV,
bajki - wierszem - klasy V (minimum 2 teksty),
opowiadania fantasy - klasy V i VI.

4. Prace będą rozpatrywane i oceniane w trzech kategoriach – bajka, baśń, opowiadanie
fantasy.

5. Pracę oddajemy napisaną na komputerze, czcionką  Times New Roman 12;
objętość – do 2 stron kartki A4.
Mile widziane ciekawe formy np. baśnie, bajki, opowiadania wzbogacone ilustracjami itp.
Każda szkoła może przesłać maksymalnie 3 prace.

6.  Prace będą oceniane pod względem:
          1) oryginalności,
          2) wartości artystycznych,
          3) wartości językowych,
          4) poprawności formy.



7. Termin oddania prac upływa 20 marca 2017 r.

8. Prace należy przesłać do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami
Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3.

9. Oceny prac dokona jury, w skład którego wejdą osoby specjalizujące się w dziedzinie
małych i większych form literackich.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 kwietnia 2017 r.
O ostatecznym terminie i sposobie wręczenia nagród  laureaci i ich opiekunowie zostaną
poinformowani telefonicznie. Wykaz zwycięzców znajdzie się też na stronie internetowej
szkoły – organizatora konkursu.

11. Praca konkursowa powinna być opatrzona metryczką:
imię i nazwisko ucznia,
klasa, do której uczeń uczęszcza,
nazwisko opiekuna/nauczyciela,
nazwa szkoły,
telefon kontaktowy/ mail.

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

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

                                                                                    Organizatorzy konkursu:

                                                                Grażyna Cisek, Marta Pomes, Agnieszka Pajęcka


