
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „Moje wymarzone ferie”. 

 

 Organizatorem konkursu jest „Fundacja dla dzieci”. 

I. Cel konkursu:  

1. Zachęcenie dzieci do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej. 

2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzacja ich twórczości. 

3. Propagowanie czytelnictwa. 

II. Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych. Prace będą oceniane w dwóch 

kategoriach wiekowych: 

a. 8-9 lat 

b. 10-12 lat 

2. Gatunek literacki: opowiadanie. 

 

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, 

wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich. 

 

4. Każdy uczestnik konkursu może napisać i złożyć tylko jedną pracę. 

5. Tematem  prac konkursowych są:  „Moje wymarzone ferie”. 

6. Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać objętości pięciu   stron. Tekst należy 

napisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów, odstęp 1,5 wiersza. 

III. Termin i miejsce składania prac: 

1. Prace można przesyłać do dnia 18 stycznia na adres e-mail: konkurs@fundacjadladzieci.pl  

2.  W temacie e-maila należy podać: imię, nazwisko, adres, wiek oraz numer telefonu do 

Rodziców/Opiekunów. 

3.  Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 16 lutego 2013 r. o godz. 

12:00 w Klubie Zdolnego Dziecka w Piasecznie.   

IV. Kryteria oceny: 

1. Twórczy charakter utworu, 

2. Poprawność stylistyczna i językowa. 

 

 

mailto:konkurs@fundacjadladzieci.pl


V. Nagrody: 

1. Dzieci, które zajęły miejsca od 1 do 3 w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody 

książkowe. 

2. Zwycięskie opowiadania dodatkowo zostaną opublikowane na łamach Kuriera Południowego, na 

stronie  www.naszepiaseczno.pl  oraz na stronach internetowych Fundacji: www.kzd.org.pl oraz 

https://www.facebook.com/FundacjaDlaDzieci. 

VI. Wyłonienie laureatów konkursu: 

1. Do przyznania nagród uprawnione jest Jury powołane przez Organizatora. Przewodniczącą Jury 

konkursu jest autorka bajek dla dzieci, dziennikarka i pisarka: Karolina Monkiewicz-

Święcicka. 

VII. Postanowienia końcowe: 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na późniejszą publikację 

nadesłanej pracy. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późn. zm.). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac lub ich fragmentów w 

publikacjach promujących działalność  Fundacji oraz Klub Zdolnego Dziecka bez uiszczania 

honorarium autorskiego. 

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu. 

4. Prace konkursowe nie będą zwracane. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego 

wymagały okoliczności obiektywne. 
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