LXXXVI LO im. Batalionu „Zośka” ogłasza Konkurs Literacki

„Opowieść dla wnuka”
I Informacje ogólne:
1. Organizatorzy:
- Dyrektor LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu „Zośka”
w Warszawie.
- Zespół Nauczycieli przedmiotów humanistycznych w LXXXVI LO
w Warszawie.
2. Cel konkursu: - propagowanie talentów literackich młodzieży, -wykorzystanie w praktyce
cech gatunku literackiego, doboru leksykalnego, kompozycji i stylu,
3. Kontakt: - sekretariat szkoły: sekretariat@zoska.waw.pl - nauczycielki języka polskiego
Anna Zwolińska: anna219@op.pl, Marianna Guzek: marianna.guzek@wp.pl
II Regulamin Konkursu:
1. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach.
2. Warunkiem udziału w I etapie będzie nadesłanie do komisji konkursowej pracy pisemnej.
Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimazjalnych dzielnicy WarszawaWola, którzy do 20-go grudnia 2010 r. do godziny 23:59 wyślą na adres mailowy:
sekretariat@zoska.waw.pl pracę literacką swojego autorstwa na wskazany temat. Utwory
nadesłane na konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość. Utwory
nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek
innych utworów. Praca przesłana na konkurs musi stanowić oryginalną, autorską twórczość,
wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy napisać prozą pracę literacką na temat: „Opowieść
dla wnuka”. Praca powinna zawierać od 8000
(2 strony) do 24000 (6 stron) znaków ze spacjami, czcionka Times New Roman 12.
Aby udział w Konkursie był ważny należy:
·

w tytule maila wpisać: „Konkurs literacki”,

·

załączyć pracę w dokumencie Word,

·
w treści podać dane autora: imię, nazwisko, rok urodzenia, telefon kontaktowy, adres email, nazwę szkoły,
4. Komisja oceniając prace weźmie pod uwagę ich wartość merytoryczną, samodzielność i
oryginalność ujęcia tematu, kompozycję oraz poprawność stylistyczną i językową.
5. Prace niespełniające wymogów Regulaminu (np. zbyt długie) nie będą brały udziału w
Konkursie.

6. Do II etapu zostaną zakwalifikowani uczniowie, których prace uzyskają najwyższą ocenę.
7. II etap konkursu będzie miał formę rozmowy, prezentacji przygotowanej pracy, pod
względem gatunku oraz doboru językowych
i stylistycznych środków wyrazu.
8. Udział w Konkursie oznacza akceptację przez Uczestnika Regulaminu, który dostępny
jest na stronie www.zoska.home.pl
w zakładce „Konkurs literacki”.
9. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację na stronie internetowej
www.zoska.home.pl imienia, nazwiska i nazwy szkoły,
w przypadku zakwalifikowania się do II etapu, zdobycia nagrody lub wyróżnienia w
Konkursie.
10. O zakwalifikowaniu do II etapu, a następnie wynikach konkursu laureaci i osoby
wyróżnione zostaną powiadomieni droga mailową. Lista osób zostanie również ogłoszona na
stronie internetowej www.zoska.home.pl
III Jury konkursowe:
1. Jury powołane zostanie przez Dyrektora LXXXVI LO w Warszawie.
W skład jury wejdą nauczyciele poloniści, co najmniej dwóch liceów warszawskich.
2. Skład Jury zostanie zamieszczony na szkolnej stronie internetowej: www.zoska.home.pl
3. Prace oceniać będzie Jury według przyjętych zasad: wartość merytoryczną, samodzielność
i oryginalność ujęcia tematu, kompozycja oraz poprawność stylistyczna i językowa.
4. Jury przyzna trzy nagrody i jedno wyróżnienie.
5. Decyzja jury o wyborze laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
IV Harmonogram:
20.12.2010 r. - I etap – termin składnia prac,
17.01.2011 r. - ogłoszenie nazwisk osób zakwalifikowanych do II etapu,
07.02.2011 r. - II etap w LXXXVI LO, ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród.

