Pierwsza edycja gminnego konkursu literackiego
„Rozpisane Łomianki”.
Temat: „Zasłyszane przy stole. Niezwykłe opowieści rodzinne”.
Regulamin
§1
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie literackim „Rozpisane
Łomianki” na opowiadanie pt. „Zasłyszane przy stole. Niezwykłe opowieści
rodzinne”.
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach.
§2
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest popularyzacja w środowisku lokalnym wartości rodzinnych
takich jak miłość, szacunek, zaufanie, akceptacja, empatia, czułość, tradycje
rodzinne. Pragniemy promować Rodzinę jako naturalne środowisko rozwoju
młodego człowieka. Chcemy zwrócić uwagę lokalnej społeczności na potrzebę
wydłużenia czasu poświęconego rodzinie. Każda rodzina ma swoje historie,
swoje ciekawe opowieści, swoje tajemnice, swoich bohaterów. Warto o nich
opowiadać i czerpać wzorce od najbliższych.
§3
Temat Konkursu
Przedmiotem Konkursu jest opowiadanie familijne, w którym istotną rolę będzie
odgrywać rodzina.
Temat: „Zasłyszane przy stole. Niezwykłe opowieści rodzinne”.

§4
Kategorie konkursowe
I KATEGORIA – ŁĄCZĄ NAS POKOLENIA – opowieść rodzinna napisana
wspólnie przez członków rodzin – skierowana do uczniów klas I-VIII oraz ich
rodzin.
II KATEGORIA – RODZINA OCZAMI DZIECKA – opowieść familijna
napisana indywidualnie przez uczniów klas IV-VI,

III KATEGORIA – Z RODZINĄ POD WŁOS - opowiadanie rodzinne napisane
przez indywidualnie przez uczniów klas VII-VIII.
§5
Ważne terminy
1. Konkurs trwa od 25 lutego do 2020 roku do 20 kwietnia 2020 roku.
2. Prace konkursowe należy przesłać do 20 kwietnia 2020 roku na adres mailowy:
rozpisanelomianki@gmail.com
3. Ogłoszenie wyników (poprzez podanie imienia i nazwiska oraz tytułu
zwycięskiego opowiadania w każdej z kategorii) na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej nastąpi
20 maja w Międzynarodowym Dniu Rodzin.
4. O terminie wręczenia nagród Laureaci zostaną poinformowani wraz z
ogłoszeniem wyników.
§6
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest przeznaczony dla osób od 7 lat.
2. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie do zgłoszenia
zgody na uczestnictwo podpisane przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub
opiekę nad dzieckiem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
3.Opowiadanie powinno mieć max. 5 stron maszynopisu, czcionka 14 Times New
Roman.
4. Opowiadanie powinno być zapisane w formacie .doc lub .docx.
6. Opowiadań nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem, a wybranym przez
siebie pseudonimem.
7. W mailu zgłoszeniowym należy załączyć plik z opowiadaniem jako załącznik.
8. W treści maila należy podać swój pseudonim, tytuł opowiadania, imię i
nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu.
9. Mail ze zgłoszeniem należy zatytułować: „Rozpisane Łomianki/ kategoria 1, 2
lub 3”.
10. Jedna osoba może zgłosić jedno opowiadanie.
11. Opowiadanie musi być pracą własną.

12. Opowiadania nie mogą być wcześniej publikowane.
13. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem
udziału w konkursie.
Skan podpisanego oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
Regulaminu, należy przesłać e-mailem wraz z pracą konkursową.
14. Wyrażenie zgody na akceptację Regulaminu następuje poprzez złożenie
oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
§7
Nagrody
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody w każdej z kategorii:
8. Wybór opowiadań dokonany przez jury jest ostateczny i wiążący i nie podlega
procedurze odwoławczej.

