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Regulamin
XIX Powiatowego Konkursu Literackiego
pod hasłem

„Opowiedz swoją legendę…”
Legenda – opowieść o postaci czy postaciach historycznych lub też uważanych za historyczne,
nasycona motywami fantastyki i cudowności. To zmyślone lub przesadzone historie dotyczące sławnych
ludzi, miejsc albo zdarzeń, wywodzące się z ustnej tradycji.
Współcześnie każde ważne wydarzenie, w którym uczestniczą ludzie – jest relacjonowane z różnych,
subiektywnych punktów widzenia. W ten sposób tworzy się legenda tego wydarzenia.
A jakie legendy tworzą się wokół Ciebie?
Jakie motywy skłaniają Twoich bohaterów do takiego a nie innego działania?
Opisz to – wiem, że potrafisz!
O całym życiu bohatera lub najważniejszych wydarzeniach z nim związanych; o miejscach,
miejscowościach, sanktuariach; o zwyczajach, rytuałach czy obyczajach.
Dodatkowym atutem będzie zilustrowanie zdjęciem miejsca, zdarzenia, przedmiotu czy bohatera.
To, jak opowiesz swoją legendę zależy tylko od Twojej inwencji twórczej.
Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury - Filia Dolnośląskiej
Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy.
1. Celem konkursu jest:
a. rozpoznanie oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań literackich,
b. zwiększenie efektywności pracy z uczniem zdolnym,
c. poznawanie reguł gatunku literackiego,
d. rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury poprzez promowanie
kultury czytelniczej,
e. szerzenie kultury języka i słowa pisanego,
f. rozwijanie wyobraźni i uzdolnień twórczych.
2. Kategorie:
a. legenda - jeden tekst.
3. Uczestnicy konkursu:
a. konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z terenu powiatu oleśnickiego,
b. uczestnikiem opiekuje się i nadzoruje jego pracę nauczyciel danej szkoły,
c. praca powinna być autorstwa uczestnika.

4. Termin nadsyłania prac: 22 kwietnia 2022 r.
Prace należy przesyłać tylko i wyłącznie na adres: pceik@pceik.pl w formacie pdf.
Tekst powinien być przepisany na komputerze, oznaczony godłem* i zawierać następujące
dane:
a. imię i nazwisko ucznia, klasa oraz adres szkoły,
b. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia.
5. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane
ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
6. Prace oceniane będą w kategoriach:
a. szkoły podstawowe,
b. szkoły ponadpodstawowych.
Komisję konkursową powołuje Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.
Decyzja Komisji konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Z posiedzenia Komisji
konkursowej zostanie sporządzony protokół.
7. Przesłanie do Organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi
zgody na jej wielokrotne,
nieodpłatne
publikowanie
na stronach
internetowych
www.pceik.pl
8.
-

Terminy przebiegu konkursu:
do dnia 22 kwietnia 2022 r. – nadsyłanie prac na adres:pceik@pceik.pl
20 maja 2022 r. – ogłoszenie wyników na stronie www.pceik.pl,
o terminie wręczenia dyplomów i nagród autorom prac nagrodzonych tytułem laureata
i wyróżnieniem poinformujemy telefonicznie lub mailowo.

9. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
10. Postanowienia końcowe:
a. zasady regulujące przebieg konkursu określają również następujące procedury dostępne
na stronie www.pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/
procedury i regulaminy,
b. Procedura organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy.
c. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w Powiatowym
Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy,
d. osoby łamiące określone w niniejszym regulaminie zasady i procedury zostaną
wykluczone z udziału w wyżej wspomnianym konkursie.
11. Załączniki:
a. oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO (skan przesłany
mailem na adres: pceik@pceik.pl)
b. zgoda rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka (skan przesłany mailem na adres:
pceik@pceik.pl)

*godło – by zachować anonimowość prace
wyrażającym się w rysunku, słowie, znaczku itp.
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