
       

 

REGULAMIN  II  POWIATOWEGO KONKURSU  

LITERACKO-FOTOGRAFICZNEGO  

„NASZE LEGENDY” 

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 

powiatu polkowickiego 

 

I. Organizatorzy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach oraz Powiatowy Ośrodek 

Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. 

Konkurs jest objęty honorowym patronatem Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego. 

 

II. Cele konkursu: 

- inspirowanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży,  

- rozwijanie wyobraźni twórczej, 

- wzbudzanie wrażliwości literackiej, 

- zainteresowanie uczestników konkursu lokalną przyrodą i historią, 

- promowanie ciekawych miejsc Powiatu Polkowickiego,  

- kształtowanie umiejętności pisania legendy, 

- rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień, 

- wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych, ich nauczycieli i szkół.   

 

III. Uczestnicy konkursu. 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych w 4 kategoriach wiekowych: 

- kat. klas młodszych szkoły podstawowej, 

- kat. klas IV-VI szkoły podstawowej, 

- kat. klas I-III gimnazjum, 

- kat. klas I-III szkoły ponadgimnazjalnej. 

 



IV. Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. Zadaniem każdego uczestnika jest napisanie autorskiej legendy w wersji 

elektronicznej i papierowej związanej z ciekawym obiektem w miejscowości należącej 

do gmin Powiatu Polkowickiego. Legenda może dotyczyć dowolnie wybranego 

miejsca (np. miejscowości, zabytku, rezerwatu przyrody, pomnika, innej atrakcji 

turystycznej czy krajoznawczej). Powinna w ciekawy, oryginalny sposób łączyć fakty 

geograficzne lub historyczne z fikcją literacką.  

2. Do utworu literackiego uczestnik konkursu ma obowiązek dołączyć jedno zdjęcie  

w wersji elektronicznej (tylko) ściśle związane z obiektem wyeksponowanym  

w legendzie.  

3. Praca nie może być wcześniej publikowana. 

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden tekst napisany prozą, 

nieprzekraczający trzech stron formatu A4 (czcionka 12, Arial, interlinia 1,5). 

5. Prace oceniane będą jako legendy – zatem w tekście powinny się znaleźć treści  

czy elementy świata przedstawionego (np. postacie, miejsca, wydarzenia) realistyczne 

i/lub historyczne oraz fantastyczne. 

6. Jury powołane przez organizatorów oceniało będzie walory literackie i językowe 

legendy, pomysłowość, oryginalność oraz zgodność treści utworu literackiego                         

z miejscem przedstawionym na fotografii.  

7. Organizatorzy przyznają nagrody rzeczowe za pierwsze, drugie  i trzecie miejsce  

dla autorów legend oraz zdjęć w każdej z 4 kategorii wiekowych. 

8. Najlepsze prace zostaną zamieszczone w publikacji zbiorowej pt. „Legendy Powiatu 

Polkowickiego”. 

9. O wynikach konkursu szkoły zostaną powiadomione w czerwcu 2016 r. 

10. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród do Szkoły Podstawowej            

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach w czerwcu br. 

11. Decyzje Jury są ostateczne. 

12. Prace niespełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.  

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody  

na przekazanie organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji. 

14. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

 



V. Przebieg i zasady konkursu 

1. Prace należy przesłać obowiązkowo w dwóch wersjach:   

1)  wersja elektroniczna – w jednym mailu – praca literacka (nieprzekraczająca trzech stron 

formatu A4, czcionka 12, Arial, interlinia 1,5) wraz ze zdjęciem w osobnym pliku, zgodnym    

z parametrami technicznymi: dłuższa krawędź minimum 2,500 pikseli, rozdzielczość 300; 

2)  wersja papierowa – tylko praca literacka nieprzekraczająca trzech stron formatu A4, 

czcionka 12, Arial, interlinia 1,5. 

2. Ze względu na potrzebę zapewnienia rzetelności oceniania prac konkursowych w wersji 

papierowej należy je zakodować: 

1)  na pierwszej stronie legendy zamiast danych osobowych uczestnika powinno znaleźć się 

niewielkie, ale czytelne logo, np. charakterystyczny kształt (ozdobna gwiazdka, kwiat  

czy zwierzątko itp.), narysowane długopisem albo kredką o dowolnym, lecz widocznym 

kolorze; 

2)  identyczne logo należy narysować na osobnej kartce z danymi osobowymi:  

imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą, imieniem i nazwiskiem nauczyciela 

prowadzącego oraz pełną nazwą szkoły i numerem telefonu; 

3)  kartkę z danymi osobowymi uczestnika należy włożyć do oddzielnej koperty, po czym 

kopertę zakleić, oznaczyć tym samym logo i dołączyć do papierowej wersji legendy. 

3. Koordynatorzy konkursu w szkołach przesyłają/dostarczają organizatorom:  

1) teksty legend w wersji papierowej wraz z kopertami zawierającymi dane uczestników  

i nauczycieli prowadzących w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2016 r. na adres: 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

ul. Targowa 1                   

59 – 100 Polkowice 

z dopiskiem „II Powiatowy Konkurs Literacko-Fotograficzny „Nasze legendy”; 

należy również zapisać nazwę i telefon szkoły; 

2) teksty i zdjęcia w wersji elektronicznej – również do 30.05.2016 r. na adres e-mail: 

dorotasz12@o2.pl 

 

VI. Postanowienia końcowe. 

1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora 

regulaminu konkursu. 

2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac w celach 

niekomercyjnych, bez wypłacania honorariów autorskich. 



3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące 

zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu ich danych osobowych  

na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, poz.833 z póź. zm.). 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 


