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REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO  
organizowanego w ramach  

 OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2016 

 „Jaki naprawdę jestem? Rozmowa z samym sobą”  
 

W Twojej karierze wiele zależy od Ciebie samego, Twojej postawy i nastawienia. 

Najważniejsze jest to, co tkwi w Tobie. Zaangażowanie, ukierunkowanie na cel, 

pomoc innym, poczucie humoru, poszukiwanie rozwiązań w trudnych sytuacjach –  

te cechy są cenione przez szefów. Zastanów się, jakie swoje cechy warto rozwijać. 

Przeprowadź rozmowę, wywiad z samym sobą. 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs literacki. 

2. Instytucjami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są: 

 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu  

ul. Czołgistów 1, 41-800 Zabrze; tel. (32) 271-27-30 

 Gimnazjum nr 24 w Zabrzu im. Henryka Jordana 

           ul. Zamenhofa 56, 41-813 Zabrze; tel. (32) 272- 23- 48 

3. Konkurs literacki skierowany jest do uczniów klas III-VI szkół podstawowych.  

4. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie nieodpłatne i dobrowolne. 

5.  Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację oraz zobowiązanie  

do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

6. Termin rozpoczęcia konkursu: 12 października 2016 r. 

7. Termin dostarczenia prac: 28 października  2016 r.  

8. Prace zgodne z tematem, będą oceniane pod względem: 

 samodzielności, 

 zgodności z tematem konkursu,  

 pomysłowości, 

 oryginalnego sposobu interpretacji tematu, 

5. Spośród wszystkich dostarczonych prac jury wybierze prace, które zostaną 

nagrodzone. 

6. O wynikach konkursu szkoły zostaną powiadomione do dnia 15.11.2016 r. 

7. O terminie uroczystego rozdania nagród placówki zostaną powiadomione drogą 

internetową lub telefoniczną w późniejszym terminie. 

8. Po zakończeniu konkursu organizator nie zwraca prac ich autorom. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 

Regulaminu Konkursu. 
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§ 2 CELE KONKURSU 

1. Promowanie potrzeby posługiwania się poprawną polszczyzną wśród dzieci.  

2. Kształtowanie i utrwalanie poprawności językowej i kultury języka wśród 

młodego pokolenia.  

3. Przeciwdziałanie niedbałości językowej w mówieniu i pisaniu.  

4. Uświadomienie dzieciom znaczenia procesu planowania kariery, potrzebę 

rozwijania talentów.  

5. Zwrócenie uwagi na fakt, iż warto od najmłodszych lat inwestować w siebie  

i planować swoją przyszłość zawodową.  

6. Pokazanie dzieciom, że istnieją różne predyspozycje zawodowe.  

7. Zwrócenie uwagi na hierarchię i rolę wartości w życiu każdego człowieka. 
 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas III-VI szkół podstawowych. 

2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który został skierowany  

przez nauczyciela-opiekuna ze szkoły macierzystej.  

3. Uczeń może przesłać tylko jedną pracę konkursową nigdzie wcześniej 

niepublikowaną. 

4. Jedyną dopuszczalną formą pracy jest dialog, wywiad. 

5. Praca powinna mieć objętość nie więcej niż 3 strony formatu A4, czcionka Times 

New Roman, rozmiar 12. 

6. Każda praca na odwrocie powinna zawierać: metryczkę (załącznik nr 1), zgodę 

rodzica na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).  

Prace bez obydwu załączników nie będą przyjmowane. 

7. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem autora należy dostarczyć w kopercie  

z dokładną nazwą szkoły drogą pocztową, poprzez skrytkę w Wydziale Oświaty 

lub pod adres:  

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu 

ul. Czołgistów 1, 41 – 800 Zabrze 

8. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

9. Uczestnik przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe do swojej pracy 

konkursowej w momencie jej nagrodzenia, w szczególności prawa autorskie  

do zaprezentowania utworu, tj. jego wystawienia oraz publikacji mającej na celu 

promocję Konkursu. Organizator ma prawo do zamieszczenia nadesłanego utworu 

wraz ze wskazaniem autora pracy na stronie internetowej Organizatora, na innych 

stronach dedykowanych oraz w materiałach promocyjnych Organizatora, ściśle 

związanych z promocją Konkursu. 

10. Wyróżnieni, wytypowani lub nagrodzeni Uczestnicy wyrażają zgodę  

na prezentację swoich wizerunków – w związku z niniejszym Konkursem,  

na stronach internetowych, w materiałach promocyjnych, prasowych  

i innych, związanych bezpośrednio z Konkursem. 
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Załącznik nr 1 

Ogólnopolski Tydzień  Kariery 2016 

KONKURS LITERACKI 

„Jaki naprawdę jestem? Rozmowa z samym sobą” 
  
  Nazwa szkoły (pełna) ...................................................................................... 

   Adres szkoły...................................................................................................... 

   Numer telefonu szkoły ............................................... 

   Poczta elektroniczna szkoły ............................................................................. 

   Imię i nazwisko opiekuna konkursu ...............................................................................  

   Imię i nazwisko autora pracy ........................................................................................ 

   Wiek autora pracy ..................................... 

(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI – SZCZEGÓLNIE NAZWISKA) 

  

Załącznik nr 2 

Ogólnopolski Tydzień  Kariery 2016 

KONKURS LITERACKI 

„Jaki naprawdę jestem? Rozmowa z samym sobą” 
 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jestem autorem pracy konkursowej pn. ………………………………….. 

……………………………………………………………. nadesłanej na konkurs literacki 

„Jaki naprawdę jestem? Rozmowa z samym sobą”  
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, zgodnie  

z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926), 

przez organizatora konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem 

konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na ich 

opublikowanie w środkach masowego przekazu. 

         Wyrażam zgodę na bezpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie  

z Regulaminem na Gimnazjum nr 24 w Zabrzu. 

 

 
.................................................................................................                       ........................................................................    
 data i czytelny podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej                                   data i czytelny podpis autora 
         

 


