
 

Międzynarodowy Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży „Twórcza Polska i Polonia”, 

Ustka 2020/2021 

Regulamin konkursu 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. kmdra Bolesława 

Romanowskiego, ul. Jagiellońska 1, 76-270 Ustka. 

II. Cele konkursu 

1. Rozbudzenie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży. 

2. Rozwijanie umiejętności pisania tekstów poprawnych językowo i stylistycznie. 

3. Zachęcanie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości. 

 

III. Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych w Polsce i za granicą. 

2. Na konkurs można przysyłać teksty w języku polskim o dowolnej tematyce. 

3. W celu wzięcia udziału w konkursie uczeń zgłasza: 

a) maksymalnie jeden tekst prozatorski o objętości do 8 stron A4 (czcionka zapisu 

Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5)  

lub 

b) 3 utwory poetyckie. 

Jeden uczestnik może zgłosić prace zarówno w kategorii proza, jak i poezja. 

4. Prace tylko w wersji elektronicznej (czcionka zapisu Times New Roman, rozmiar 12, 

interlinia 1,5) należy dostarczyć do 31 stycznia 2021 r. za pomocą formularza 

dostępnego na stronie internetowej organizatora konkursu https://sp2ustka.edupage.org, 

w zakładce Międzynarodowy Konkurs Literacki. 

5. Zgłoszenie do konkursu (zawierające dane uczestnika) należy przesłać wraz z pracą, 

z wykorzystaniem formularza elektronicznego, o którym mowa w pkt. 4. 

6. Prace przysłane na konkurs muszą być pracami własnymi autora, nigdzie 

niepublikowanymi ani nienagradzanymi. 

https://sp2ustka.edupage.org/


IV. Jury 

1. Nadesłane na konkurs prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną 

przez organizatora. 

2. Prace będą oceniane w kategoriach: 

a) Twórcza Polska 

- proza – uczniowie klas IV-VI, VII-VIII, uczniowie klas szkół ponadpodstawowych, 

- poezja – uczniowie klas IV-VI, VII-VIII, uczniowie klas szkół ponadpodstawowych; 

 

b) Twórcza Polonia 

- proza – uczniowie klas IV-VI, VII-VIII, uczniowie klas szkół ponadpodstawowych, 

- poezja – uczniowie klas IV-VI, VII-VIII, uczniowie klas szkół ponadpodstawowych. 

3. Decyzje komisji są ostateczne. 

V. Kryteria oceny 

1. Twórczy charakter pracy. 

2. Poprawność stylistyczna i językowa. 

3. Samodzielność i oryginalność. 

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2021 r. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustce: https://sp2ustka.edupage.org, w zakładce 

Międzynarodowy Konkurs Literacki. Laureaci I-III miejsca oraz nauczyciele o 

wynikach oraz sposobie odbioru nagród zostaną zawiadomieni drogą e-mailową. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które 

po konkursie przechodzą na jego własność, na co autor pracy (lub jego opiekun prawny) 

wyraża zgodę przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do konkursu. 

VII. Informacje dotyczące przetwarzania danych 

1. Osoby (lub ich opiekunowie prawni) przesyłając prace konkursowe, wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku 

autora dla potrzeb organizacji niniejszego konkursu zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych 

osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. kmdra Bolesława 

Romanowskiego w Ustce z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 1, 76-270 Ustka. 

3. Dane osobowe podane przez uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu 

organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach 

konkursu oraz ich prac, zgodnie z przepisami RODO. 

https://sp2ustka.edupage.org/


4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora: 

https://sp2ustka.edupage.org w zakładce Międzynarodowy Konkurs Literacki. 

5. Pytania dotyczące konkursu należy kierować pod adresem e-mailowym: 

konkurs.sp2ustka@gmail.com 

https://sp2ustka.edupage.org/

