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REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO  

 „Lesznowola w przyszłości”  

w ramach projektu „Lesznowolski Festiwal Historyczny” 

pod patronatem Wójta i Rady Gminy Lesznowola 

 

II edycja  
 

 
 

I. ORGANIZATORZY 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli 

2. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli 

3. Koordynatorem Festiwalu jest dr Marek Gieleciński 

 

II.  UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych 

2. Uczniowie  gimnazjów 

3. Uczniowie szkół średnich 

          Konkurs jest adresowany do uczniów szkół z terenu Gminy Lesznowola 

 

III.  TEMAT KONKURSU  

      „Lesznowola w przyszłości” – temat dotyczy przedstawienia w formie 

opisowej (np. opowiadanie, list) wyobrażenia o tym  jak będzie wyglądała 

Gmina Lesznowola i wybrana/wybrane  przez autorów 

miejscowość/miejscowości Gminy w przyszłości.  Wyobrażenie to może 

dotyczyć miejscowości zamieszkania autora utworu lub innej wybranej, przez 

autora, miejscowości znajdującej się na terenie Gminy Lesznowola.  
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IV.  ETAPY KONKURSU 

1. Etap szkolny - eliminacje wewnątrzszkolne wyłaniające uczestników etapu 

gminnego.  

a) Eliminacje odbywają się w poszczególnych placówkach oświatowych.  

b) Prace uczniów oceniane są przez Szkolne Komisje Konkursowe 

powołane przez dyrektorów placówek.  

c) Laureaci trzech pierwszych miejsc w danej grupie wiekowo-szkolnej 

kwalifikują się do etapu gminnego. Nie dopuszcza się stosowania zasady 

ex aequo.  

d) W zgłoszeniu prosimy przesłać podpisany protokół komisji zawierający 

imienny wykaz uczniów biorących udział w konkursie wraz z pieczęcią 

placówki typującej dzieci do eliminacji gminnych oraz wypełnioną kartę 

uczestnika stanowiącą załącznik do regulaminu. 

2. Etap gminny 

a) W celu dokonania wyboru trzech najlepszych prac literackich w danej 

kategorii wiekowo-szkolnej, do etapu gminnego muszą zostać 

zakwalifikowane minimum 3 prace. 

b) Spośród nadesłanych prac literackich Komisja Konkursowa - powołana 

przez Dyrektora ZOPO – ocenia i wybiera najlepsze prace przyznając I, 

II i III miejsce oraz ewentualnie wyróżnienia. 

3. Finał konkursu – podczas Finału II edycji Lesznowolskiego Festiwalu 

Historycznego zostaną wręczone nagrody i ewentualne wyróżnienia oraz 

zaprezentowane zostaną najlepsze prace uczestników etapu gminnego. 

 

V. TERMINY KONKURSU 

 

1. Etap szkolny – zgłoszenia uczestników (podpisana praca literacka, 

podpisany protokół komisji zawierający imienny wykaz uczniów biorących 

udział w konkursie wraz z pieczęcią placówki oraz karta uczestnika) należy 

dostarczyć osobiście do dnia 10. 03. 2017 r. włącznie (piątek) do siedziby 

GOK Lesznowola w Starej Iwicznej, ul. Nowa 6. Godziny pracy biura 

GOK: poniedziałek 8.00-17.30, wtorek-piątek 8.00-16.00.   

2. Etap gminny - ………………… 

3. Finał II edycji Lesznowolskiego Festiwalu Historycznego – druga połowa 

IV. 2017 r. 

 

VI. FORMA I WYMOGI KONKURSU LITERACKIEGO 
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1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, która musi być 

samodzielna i własnego pomysłu. 

2. Pracę należy przygotować  w formie prozy 

3. Pracę przedstawiając należy przygotować i napisać w formacie Word, 

czcionką  Arial 12, o objętości maksymalnie trzech stron tekstu, w wersji: 

jedna strona na jednej kartce formatu A-4. Interlinie powinny mieć 

szerokość 1,5. 

4. Prace muszą być opatrzone danymi (z tyłu rysunku): 

a) Imię i nazwisko autora 

b) Klasa 

c) Nazwa i adres szkoły 

d) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego 

5. Zabezpieczone prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w 

Lesznowoli (patrz: punkt V podpunkt 1). 

6. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę wartości literackie pracy, 

wyobraźnia autora połączona z poczuciem realizmu oraz walory 

artystyczne, stopień poprawności językowej, oryginalność oraz 

indywidualne podejście do tematu. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Informacji o konkursie udziela Koordynator LFH dr Marek Gieleciński - 

marek.gielecinski@wp.pl 

2. Decyzje Komisji Konkursowej we wszystkich etapach są ostateczne. 

3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy 

gratulacyjne.  

4. Prace nagrodzone zostaną zamieszczone na stronie internetowej GOK 

Lesznowola (www.gok-lesznowola.pl) 

5. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 

prac przez Organizatorów w celach promocyjnych. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 

mają postanowienia Organizatorów LFH. 

 

 

 

 

 

 

mailto:marek.gielecinski@wp.pl
http://www.gok-lesznowola.pl/
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KARTA UCZESTNIKA 
LFH  

Konkurs literacki 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO 

...................................................................................................................................... 

KLASA 

...................................................................................................................................... 

ADRES SZKOŁY – PLACÓWKI 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................TEL. ............................................ 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz telefon  

............................................................................................................................. ......... 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TYTUŁ PRACY: (opcjonalnie) 

1. ............................................................................................................................. .

.............................................................................................................................. 

 

 

................................                                                                     ................................... 
pieczątka organizatora                                                         podpis uczestnika/nauczyciela 
 

 


