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REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

TEMAT: „Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu Literackiego jest Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej 

w Sianowie. 

2. Eliminacje trwają do 26 maja 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

3. Konkurs jest integralną częścią XVI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

TWÓRCZOŚCI KAROLA WOJTYŁY – JANA PAWŁA II. 

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej z województwa 

zachodniopomorskiego oraz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 

2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi 

i niepublikowanymi. 

3. Forma literacka prac konkursowych – formy epickie. 

4. Temat: 

 

Miłosierdzie jest wydobywaniem dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest 

w świecie i w każdym człowieku. Słowa ks. Konrada Krajewskiego uczyń mottem 

swojej pracy literackiej (forma dowolna). 

 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie maszynopisu w jednym 

egzemplarzu zapisanym czcionką 12 oraz tej samej pracy na nośniku elektronicznym 

na adres: Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej w Sianowie, ul. B. Chrobrego 4 

76-004 Sianów lub na adres gimnazjum@sianow.pl. Prace powinny być podpisane 

imieniem i nazwiskiem autora, opatrzone pieczątką szkoły, którą reprezentuje, a także 

imieniem i nazwiskiem nauczyciela prowadzącego.  

6. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik. 

7. Prace nie będą odsyłane pocztą do uczestników konkursu.  

  III WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU 

1. Do przydzielenia nagród uprawnione jest jury wyłonione spośród nauczycieli języka 

polskiego uczących w Gimnazjum Gminnym w Sianowie. 

2. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez jury większością głosów. 

3. Prace będą oceniane w jednej kategorii – młodzież gimnazjalna. 

4. Zakłada się przyznanie trzech nagród i trzech wyróżnień. 

5. Informacja o przyznaniu nagród i wyróżnień zostanie przesłana do szkół laureatów do 

dn. 7 czerwca 2017 r. 

6. Wręczenie nagród odbędzie się 16 czerwca 2017 r. podczas finału 

XVI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI KAROLA WOJTYŁY – 

JANA PAWŁA II 

7. Wszyscy finaliści i opiekunowie biorący udział w konkursie otrzymają pamiątkowe 

dyplomy.  

8. Prace zwycięzców zostaną odczytane podczas finału konkursu. 
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