
Regulamin
Szkolnego Konkursu Literackiego

„Moje zakończenie”:

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce

(koordynatorki: Małgorzata Jastrzębska, Ewa Merklinger).

2. Konkurs odbywa się w ramach XLIII edycji

Ogólnopolskiego Konkursu „Zaczytana szkoła”, którego

organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego

w Warszawie.

3. Cele konkursu: promowanie czytelnictwa wśród dzieci

i młodzieży w wieku szkolnym, rozwijanie wyobraźni

i kreatywności uczniów, motywowanie wychowanków do

twórczości inspirowanej lekturą, zachęcanie do

samodzielnych prób literackich, podnoszenie kultury słowa.

4. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej

szkoły i będzie przeprowadzony w trzech kategoriach:

klasy I – III, klasy IV – VI i klasy VII – VIII.

5. Zadaniem uczestników jest napisanie nowego,

zaskakującego zakończenia wybranej książki lub



opowiadania. Zakończenie powinno posiadać formę

krótkiego rozdziału podsumowującego.

6. Zakończenie należy napisać komputerowo na kartce A 4

(kl. I – III - min. 1 strona, kl. IV – VI – min. 2 strony,

kl. VII – VIII – min. 3 strony, czcionka Times New Roman,

rozmiar 12, odstęp między wierszami 1,5). Należy podać

imię, nazwisko i tytuł książki lub opowiadania, do którego

napisane zostało nowe zakończenie.

7. Najlepsze prace zostaną zamieszczone na stronie

internetowej i FB szkoły.

8. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni książkami

i cząstkowymi ocenami celującymi z edukacji

polonistycznej (klasy I – III) i języka polskiego (klasy IV –

VIII).

9. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i pozytywne uwagi

z zachowania za zaangażowanie w życie szkoły.

10. Prace konkursowe podpisane imieniem i nazwiskiem autora

należy przesłać na adres mailowy biblioteki szkolnej

biblioteka@sp4.wieliczka.eu do 20 marca 2022 roku.

11. Kryteria oceny prac konkursowych:

mailto:biblioteka@sp4.wieliczka.eu


▪ zgodność pracy z tematem – nowe, zaskakujące

zakończenie wybranej książki lub opowiadania,

▪ poprawność językowa, ortograficzna i językowa,

▪ kreatywność i samodzielność uczestnika konkursu.

Komisja Konkursowa: Patrycja Kica, Beata Kukiełka, Ewa

Merklinger, Małgorzata Jastrzębska.

12.  Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją

postanowień regulaminu przez Autora pracy konkursowej

oraz jego rodziców/opiekunów prawnych i wyrażeniem

przez nich zgody na przetwarzanie danych.

9. Postanowienia końcowe:

▪ Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie

przysługuje od niej odwołanie.

▪ Autor pracy zezwala na jej opublikowanie i udostępnianie

na stronach internetowych tworzonych i publikowanych

przez organizatora szkolnego oraz organizatora

ogólnopolskiego - Studium Prawa Europejskiego

w Warszawie.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:



▪ Administratorami danych osobowych uczestników

konkursu jest organizator – Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. E.J.

Jerzmanowskiego w Wieliczce.

▪ Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach

związanych przedmiotowo z konkursem,

tj. w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem

konkursu i wręczeniem nagrody, w celu zamieszczenia

listy laureatów na stronach organizatorów oraz w celu

sprawozdawczości.

▪ Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich

poprawiania oraz żądania usunięcia. Podanie danych jest

dobrowolne.

▪ Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi

zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia



dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych).

Zapraszamy do udziału w konkursie !


