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Regulamin Gminnego Konkursu Literackiego 

„Wiosna, ach to Ty!” 

organizowanego przez Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek 

 

Postanowienia ogólne: 

- organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek przy                 

ul. Żeromskiego 24b, 23 – 213 Zakrzówek, 

- udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny. 

Cele konkursu: 

- rozwijanie zainteresowań i zdolności literackich,                                                                           

- popularyzowanie różnych technik literackich, 

- rozbudzanie postaw twórczych, 

- rozbudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego, 

- zachęcanie do stosowania zasad poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej. 

Warunki i zasady konkursu: 

– konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy 

Zakrzówek oraz sympatyków Gminy Zakrzówek. 

- konkurs ma charakter jednoetapowy i indywidualny, 

- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, która nie była wcześniej 

publikowana i nagradzana, 

- zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie dowolnej formy literackiej – proza (np.: 

opowiadanie, pamiętnik, bajka, baśń, anegdota, gawęda, itp.) związanej z podtytułem 

konkursu: „Wiosna, ach to Ty!” (interpretacja tematu jest dowolna), 

- praca nie powinna być dłuższa niż 4 strony formatu A4 (czcionka Times New Roman, 

rozmiar czcionki  12),  

- autor powinien podać tytuł i podpisać swoją pracę imieniem i nazwiskiem, 

- prace przechodzą na własność organizatorów, 

- przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację 

jego pracy, 

- pracę należy odesłać na adres:  ckibzakrzówek@gmail.com, w tytule maila wpisując 

mailto:ckibzakrzówek@gmail.com
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Konkurs literacki : ”Wiosna, ach to Ty!” lub dostarczyć do siedziby Centrum Kultury i 

Biblioteki w Gminie Zakrzówek, 

- prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszeniową, 

- organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających 

wymagań formalnych, 

- o sprawach nieobjętych regulaminem decydują organizatorzy. 

Kryteria oceny prac 

Prace będą oceniane wg kategorii: 

- dzieci i młodzież, 

- dorośli. 

Przy ocenie prac konkursowych pod uwagę będą brane: 

- zgodność z tematem, 

- trójdzielność kompozycji, 

- bogactwo języka, 

- poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna, 

- oryginalność,                                                                                                                               

-  ogólne wrażenia artystyczne. 

Termin konkursu: 

– pracę konkursową należy wysłać  lub dostarczyć do 15 marca 2022 r. 

– informacje o laureatach zostaną ogłoszone w kwietniu na profilu Facebook Organizatora. 

Nagrody: 

– powołane przez organizatorów jury dokona oceny zebranych prac i wyłoni laureatów, 

– organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród równorzędnych, 

– dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Serdecznie zapraszamy! 

Organizatory konkursu: 

Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek 


