SZKOLNY KONKURS LITERACKI
„OBOJĘTNOŚĆ CZY AKCEPTACJA, czyli jak rozumiemy tolerancję
w społeczeństwie obywatelskim?”
REGULAMIN
I. Cele Konkursu:
a)
b)
c)
d)

zachęcenie uczniów do prezentowania własnych poglądów;
rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów;
pobudzenie do refleksji i oceny współczesnego świata;
kształtowanie u uczniów postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych.

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów ZSO nr 6 w Bydgoszczy.
2. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać esej na temat rozumienia tolerancji w społeczeństwie
obywatelskim.
3.Prace będą oceniane przez Jury w dwóch kategoriach:
a) gimnazjaliści;
b) licealiści.
3. Prace dostarczone na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim,
wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach.
5. Pracę konkursową należy podpisać imieniem i nazwiskiem i dostarczyć w formie wydruku
komputerowego.
6. Esej zgłoszony do Konkursu nie może przekraczać 4 stron znormalizowanego wydruku
komputerowego. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów z interlinią
1,5 i wydrukować jednostronnie.
III. Termin i miejsce składania prac:
Prace należy składać do dnia 19 kwietnia 2017 r. do sekretariatu Szkoły.
IV. Jury:
Jury Konkursu, w skład którego wejdą nauczyciele języka polskiego, historii oraz WOS, zostanie
powołane przez Organizatora Konkursu.
V. Kryteria oceniania:
a) zgodność z tematem;
b) twórczy charakter eseju;
c) poprawność stylistyczna i językowa;

d) samodzielność i oryginalność.
VI. Nagrody:
1. Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy.
VII. Wyłanianie laureata Konkursu:
1. Jury podejmuje decyzję większością głosów.
2. W każdej kategorii przyznane zostaną trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Dni Tolerancji w dniach 25 – 27 kwietnia 2017 r.
5.Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
6. Od decyzji Jury nie ma odwołania.
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Składając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz
jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej, a także na publikację
w WYTRYCHU.
2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.

