
 
 

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO 
przeprowadzonego w ramach projektu                                                              

WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI 
w oparciu o myśl przewodnią: 
„(…) nieludzkie piękno mistrzów 

a tu zwykła matka 

jej nos okulary i pacierz na stole 

moczopędna pietruszka 

z selerem sałatka 

i bardzo ludzka miłość (…)”  

(ks. Jan Twardowski) 

 

Patronat honorowy: 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego 
Prezydent Miasta Wrocławia 
Dolnośląski Kurator Oświaty 

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski  
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

 
1. Cele konkursu: 

 propagowanie wśród uczniów idei pokoju oraz uświadomienie jego wartości jako 
przeciwwagi dla agresji i wrogości 

 rozbudzanie zainteresowań literackich, kształtowanie postaw twórczych 

 odkrywanie talentów literackich,  wspieranie twórczości dzieci i młodzieży 
 
2. Adresaci konkursu: konkurs adresowany jest do dzieci, uczniów kl. IV – VII na 
    poziomie szkoły podstawowej oraz do młodzieży gimnazjalnej Dolnego Śląska 
 
3. Zasady uczestnictwa:  

 warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie prac w języku polskim o 
tematyce inspirowanej wskazanym tematem, dotąd niepublikowanych i 
nienagradzanych w innych konkursach 

  konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę 

  praca w kategorii poezji powinna zawierać 1 lub  2 utwory poetyckie, a w kategorii 
prozy do 2 stron A4 wydruku komputerowego, czcionka 12 (Times New Roman) 

 forma prac: fabularna lub w formie eseju 

  Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch grupach wiekowych:  
I grupa – uczniowie kl. IV – VI   
II grupa – klasy VII i młodzież gimnazjalna 

 każdy autor może nadesłać tylko jeden zestaw prac w jednej albo w obu kategoriach  

 prosi się uczestników o dołączenie elektronicznej wersji prac konkursowych; brak 
wersji elektronicznej dyskwalifikuje prace 

  organizator nie zwraca prac i nośników elektronicznych 



 każda praca (w 2 egzemplarzach) powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem 
autora, nazwą i adresem szkoły. Prace przesyłane drogą mailową nie będą 
uwzględniane. 

 Wraz z pracą należy przesłać oświadczenie i zgodę zamieszczoną w załączniku 
nr 1 regulaminu. 

 
4. Termin składania prac: 

 prace należy przesłać/dostarczyć do dnia 07 maja 2018 r.,  bądź przesłać pocztą na 
adres (liczy się data otrzymania przesyłki, a nie stempla pocztowego):  
Zespół Szkół nr 9 

            ul. Krajewskiego 1 
 51-690 Wrocław 
         z dopiskiem: Konkurs Literacki: „Wędrówki szlakiem wartości”  
 
5. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora. W składzie Jury 
konkursu znajdą się doświadczeni poloniści oraz przedstawiciele organizatora.  
 
6. Kryteria oceny prac: 
− zgodność z myślą przewodnią konkursu, 
− oryginalność prezentowanych treści,  
− poprawność stylistyczna i językowa, 
− poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,  
− poziom literacki pracy, 
− twórczy charakter utworu, 
− zgodność pracy z określoną w regulaminie formą (punkt 3), 
 
7. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobędą miejsca od I do III, natomiast 
finalistami – uczniowie wyróżnieni przez komisję. Kryteria oceniania i wyłonienia laureatów 
oraz finalistów przedstawione zostały w punkcie 6 regulaminu.  
 
8. Laureaci I miejsca otrzymają nagrody rzeczowe wręczone 8 czerwca 2018 o godz. 11.30 
na gali laureatów W Auli PWT przy Pol. Katedralnym 1 we Wrocławiu oraz wybrani spośród 
nich dokonają prezentacji nagrodzonego utworu. Laureaci II i III miejsca otrzymają nagrody 
książkowe oraz dyplomy wręczone gali laureatów.  
Gala odbędzie się z udziałem ważnych osobistości miasta Wrocławia. 
 
9. Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to 
utwór własny, nie publikowany i nie nagradzany w innych konkursach,  a także z wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych  osobowych autora pracy  w celach promocyjnych 
niniejszego Konkursu.  
 
10. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 maja 2018 r. na stronie www.paxetbonum.pl 
 
11.  W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję 
podejmie Organizator w porozumieniu z Jury. 
 
12. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie możliwość ich druku.  

 

Organizatorzy: 
 

Zespół Szkół  nr 9 we Wrocławiu  Fundacja  “PAX ET BONUM” 
ul. Krajewskiego 1     al. J. Kasprowicza 26 
51-690 Wrocław     51-161 Wrocław 

www.zs9.wroclaw.pl     www.paxetbonum.pl 

http://www.paxetbonum.pl/
http://www.zs9.wroclaw.pl/
http://www.paxetbonum.pl/


 
 
 

       
 

 
   Zespół Szkół nr 9 

 
 

 

 
Konkurs odbywa się dzięki dofinansowaniu Gminy Wrocław 

 

 
 

 
Konkurs odbywa się dzięki dofinansowaniu Marszałka Dolnego Śląska 

 

 
 

Patronat: 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA w roku 2017/2018 na 

WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI 
przeprowadzony w ramach projektu                                                              

WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI 
 

Oświadczenie i zgoda 
 
 
Prosimy o przesłanie poniższego oświadczenia uczestnika oraz zgody rodzica wraz z 

pracą. 
 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

………………………………………………………………………… 
                miejscowość i data 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
 
Imię  i nazwisko          …………………………………………………………………………………………… 
w VIII Wojewódzkim Konkursie „Wędrówki Szlakiem Wartości”, organizowanym przez Zespół Szkół 
nr 9 i Fundację PAX ET BONUM oraz na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów 
konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., 
922 ze zm.) i przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zgłoszenia dziecka do konkursu. 
Administratorem danych jest Zespół Szkół nr 9, ul. Krajewskiego 1, 51-690 Wrocław. Przysługuje mi 
prawo wglądu i poprawiania danych. 
 

………………………………………………………………………… 
podpis rodzica 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka poprzez wielokrotne, nieodpłatne 
publikowanie zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej organizatora i materiałach 
promocyjnych konkursu, w celach promocji konkursu, oraz publikacji wyników. 
 
 

………………………………………………………………………… 
podpis rodzica 

 
 

     
 


