
REGULAMIN 
 

KONKURSU LITERACKIEGO 

„MÓJ WYMARZONY DZIEŃ Z MAMĄ” 
 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs literacki pod nazwą „Mój wymarzony dzień z mamą” organizowany jest przez 

Centrum Kultury w Pleśnej, 33-171 Pleśna 240. 
2. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronie internetowej Gminy Pleśna. 
 

Cele konkursu 

 

1. Pobudzenie do aktywności twórczej dzieci i młodzieży. 
2. Rozwijanie ich umiejętności literackich. 
3. Zaangażowanie do uczestnictwa w kulturze najmłodszych mieszkańców Gminy Pleśna. 
 

Warunki i zasady uczestnictwa 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Pleśna, którzy nie 
ukończyli osiemnastego roku życia. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

Kategoria I: dzieci w wieku od 10 do 13 roku życia. 
Kategoria II: młodzież w wieku od 14 do 17 roku życia. 
3. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie opowiadania na temat: „Mój wymarzony 

dzień z mamą”. W przypadku uczestników w kategorii I, praca powinna zawierać co najmniej 
3 300 znaków ze spacjami, natomiast w przypadku uczestników w kategorii II – 6 600 

znaków ze spacjami. 

4. Wszystkie prace należy wykonać w edytorze tekstowym, zapisując plik do formatów doc, 
docx, rtf lub txt (Word, Notatnik lub WordPad). 

5. Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: ckplesna@gmail.com. 

W tytule wiadomości należy wpisać: „konkurs literacki”. 

Termin nadsyłania prac mija z dniem 22 maja 2020 r. 

6. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona informacjami o autorze. W treści maila 
należy podać: 
- imię i nazwisko autora, 

- wiek autora, 

- adres domowy autora, 

- telefon kontaktowy. 

7. Każdy uczestnik zgłasza tylko jedną pracę do konkursu. 
 

 

 



Komisja konkursowa i kryteria oceny 

 

1. Nadesłane na konkurs prace ocenione zostaną przez niezależne jury powołane przez 
organizatora. 

2. Kryteria oceny dostosowane zostaną do wieku uczestników. 
3. Jury oceniać będzie prace konkursowe, zwracając uwagę na: 
- zgodność pracy z tematem, 
- twórczy charakter i oryginalność utworu, 
- poprawność stylistyczną i językową tekstu, 
- poziom literacki pracy, 

- samodzielność pracy, 
4. Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. 
 

Nagrody i ogłoszenie wyników 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w tygodniu po 26 maja 2020r. 

2. Wyniki konkursu podane zostaną na stronie internetowej Gminy Pleśna oraz Facebooku 
Centrum Kultury w Pleśnej. 
3. Najlepsze prace w obu kategoriach opublikowane zostaną w gminnym piśmie 
samorządowym „Pogórze” oraz na stronie internetowej gminy. 

4. Laureaci konkursu (pierwsze, drugie i trzecie miejsce w obu kategoriach) otrzymają 
nagrody rzeczowe oraz dyplomy rozesłane drogą pocztową. 
 

Dane osobowe i prawa autorskie uczestników konkursu 

 

1. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  dowolnego  wykorzystania  prac,  które  
przechodzą na jego własność, a na co autor pracy wyraża zgodę poprzez uczestnictwo w 
konkursie. 

2. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora 
swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji niniejszego konkursu i wydania nagród 

rzeczowych. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją warunków  i postanowień niniejszego 
regulaminu. 

2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.plesna.pl. 
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator. 

Kontakt z organizatorem: 

Centrum Kultury w Pleśnej  
33 -171 Pleśna 240 

ckplesna@gmail.com 

http://centrum-kultury.plesna.pl 

tel. (14) 6-798-191 


