
Regulamin konkursu literackiego 

 

Opowiadanie bożonarodzeniowe 

Zapewne w wielu domach znajdują się pamiątki rodzinne przekazywane z pokolenia 
na pokolenie. Może chcielibyście podzielić się swoją świąteczną historią związaną właśnie z 
tym zagadnieniem? 

 

Organizatorem konkursu jest  
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Olecku 

 

1. Założenia konkursu 

1.1 Konkurs adresowany jest do uczniów klas 8 szkół podstawowych. 

 
1.2 Celem konkursu jest promowanie twórczości literackiej wśród uczniów szkół 
podstawowych oraz ukazanie kreatywności i pozytywnych postaw młodych ludzi związanych 
z obchodami świąt Bożego Narodzenia, wspominania, pamiętania… 

 
1.3 Celem nadrzędnym jest promowanie talentów literackich młodzieży, ich sposobu dzielenia 
się emocjami i osobistymi przemyśleniami. 

 
1.4 Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych 
postanowieniami regulaminu. 

2. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 
2.1 Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy VIII z powiatu oleckiego. 

 
2.2 Konkurs polega na napisaniu opowiadania, którego treść stanowi historia związana z 
(materialną bądź nie) świąteczną pamiątką rodzinną.   

2.3 Opowiadanie powinno spełniać następujące kryteria:  
- przesłanie świąteczne (ocalić od zapomnienia…) 
- nie może przekroczyć 2 kartek formatu A 4 
- powinno posiadać tytuł 
- pisane czcionką Times New Roman 14 
- informacje dotyczące autora (imię, nazwisko, klasa, szkoła, opiekun) 
 
2.4 Każdy uczeń biorący udział w konkursie przysyła pracę pocztą na adres: 
 
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko 
 z dopiskiem „Opowiadanie bożonarodzeniowe” do dnia 31.12.2020r. lub wrzuca do 
skrzynki pocztowej umieszczonej przed wejściem do budynku liceum po lewej stronie.   

2.5 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18.01.2021r. 



 
2.6 Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę oraz przyzna dyplomy i nagrody za II i III miejsce. 

 
2.7 Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. 

 
2.8 Lista nagrodzonych osób dostępna będzie na stronie szkoły: 
www.lo.olecko.pl 

 

2.9 Kryteria oceny pracy: 

- meritum wypowiedzi (praca na temat), 

- poprawność językowa, 

- znajomość cech gatunku literackiego, jakim jest opowiadanie. 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie danych 
osobowych oraz przesłanych prac konkursowych na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego 
im. J. Kochanowskiego w Olecku  

 

 

Opiekun konkursu Emilia Przemielewska 


