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Regulamin                                                                                                                    

konkursu literackiego na opracowanie wiersza, opowiadania lub bajki 

– realizowanego w ramach XXII akcji Sprzątanie Świata 2015 o zasięgu 

wojewódzkim pn.„CZYSTE ŚRODOWISKO-NAJLEPSZE UZDROWISKO” 

 

 

Organizator:  Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wójt Gminy Horyniec-Zdrój, 

Nadleśnictwo Lubaczów, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespół Karpackich 

Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

Uczestnicy:   uczniowie klas I-VI szkół podstawowych z obszarów działania ww. Zespołów 

Parków Krajobrazowych.                     

Zasady konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych. 

2. Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza, opowiadania lub bajki tematycznie 

nawiązujących zarówno do hasła przewodniego akcji jak i poruszających tematykę ochrony 

środowiska i segregacji odpadów, możliwości wykorzystania surowców wtórnych, 

wskazujących przykłady działań służących ochronie środowiska, tworzenia nawyków 

ekologicznego stylu życia, rozwijających szacunek do przyrody. 

3. Szkoła może przedstawić jedną pracę literacką wykonaną samodzielnie przez 

indywidualnego ucznia i niepublikowaną (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r.                   

o prawie autorskim lub prawach pokrewnych Dz. U. Nr 24, poz. 83, art. 115) Prace powinny 

być wykonane indywidualnie. 

4. Zgłoszenie pracy literackiej do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że jest to 

praca własna, nie publikowana wcześniej i nie nagradzana w innych konkursach. 

5. Szkoła zamierzająca uczestniczyć w konkursie potwierdza swój udział przesyłając do                 

tut. Zespołu formularz zgłoszeniowy w terminie do dnia 11 września 2015 roku, 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 września 2015 roku. 

Format i termin nadsyłania prac: 

1. Praca napisana w formie wiersza powinna być w formacie A4 i zawierać 5-10 strof  

(strofa powinna składać się z 4 wersów), w formie opowiadania lub bajki w formacie A4 

(maksymalnie 1 strona) pisane odręcznie (czytelnie) lub na komputerze (czcionka Arial 

12, odstępy nie większe niż 1,2) 

2. Praca na odwrocie powinna być opatrzona następującymi danymi: imię i nazwisko ucznia, 

klasa, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna. 

3. Pracę należy przesłać w terminie do dnia 15 września 2015 roku, na adres: 

- Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 8a 

z dopiskiem konkurs literacko-plastyczny. 

Prace nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data stempla pocztowego. 

Nagrody: 

1. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych prac.   



2. Zostaną przyznane nagrody dla laureatów I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. 

3. Kryteria oceny prac: 

Praca będzie oceniana pod kątem przesłania ekologicznego, zgodności z tematem i celami 

konkursu, wiedzy nt. segregacji odpadów, poprawności gramatycznej, pomysłowości                    

i oryginalności. 

Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Koszt dostarczenia pracy pokrywa szkoła. 

3. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora, który 

zastrzega sobie prawo do ich publikacji. 

4. Nagrodzone prace będą prezentowane na podsumowaniu konkursu, które odbędzie się 

25.09.2015 r. w Horyńcu-Zdroju w sali Uzdrowiska Horyniec Spółka z o.o.  podczas 

wojewódzkich obchodów XXII akcji „Sprzątanie Świata-Polska” 2015 pn.„CZYSTE 

ŚRODOWISKO-NAJLEPSZE UZDROWISKO”. 

5. O przyznanych nagrodach organizator powiadomi szkoły. 

6. Koszt przejazdu po odbiór nagrody pokrywa szkoła. 

7. Dodatkowych informacji o konkursie udziela: - Anna Zajdel tel. 13 436 31 87 

 

 

 

p.o. DYREKTORA 

Zespołu Karpackich Parków 

Krajobrazowych w Krośnie 

mgr Łukasz Piróg 

 
 


