
Regulamin konkursu literackiego  

z języka angielskiego i niemieckiego na opowiadanie pt. 

,,Jeden dzień z życia mojej szkoły” 
 

 

1. Organizatorem konkursu jest  Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu. 

2. Celem konkursu jest inspirowanie twórczości literackiej wśród uczniów ZSP Nr 1  

w Zamościu oraz rozszerzanie nauczania języka angielskiego o wymiar twórczości 

indywidualnej. 

3. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody - niespodzianki. 

4. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

5. Organizator zastrzega sobie prawa do: 

a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, 

b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac, 

c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

4. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs trwać będzie od 01 lutego 2021r. 

do  28 lutego 2021r. Ostateczny termin dostarczania prac mija 28 lutego 2021r. 

5. Do konkursu przyjmowane są prace: 

a) napisane w formie artykułu lub opowiadania pt. „Jeden dzień z życia mojej szkoły”. 

b) praca musi mieć określoną formę: wydruk o wymiarach do 5 000 słów. 

(Standardowy margines: 2,5 cm. Nagłówek i stopka: 1,5 cm. Czcionka: Times 

New Roman 12. Odstępy między wierszami - standardowe (1). 

c) napisane w języku angielskim lub niemieckim, 

d) dotąd niepublikowane. 

6. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jeden artykuł lub opowiadanie. 

7. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy. 

8. Opowiadania należy dostarczać na adres: 

monika.wasilewska@ekonomikzamosc.pl (prace w języku angielskim) 

mariusz.szczuchniak@ekonomikzamosc.pl (prace w języku angielskim) 

katarzyna.szwec@ekonomikzamosc.pl (prace w języku niemieckim) 

9. Do pracy proszę dołączyć zgodę na publikację o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie i 

publikację pracy przez ZSP Nr 1 w Zamościu  na oficjalnej stronie internetowej szkoły. 

10. Sposób oceny prac, skład jury. 

 Prace oceniane są przez członków jury. 

 Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, poprawność językowa, estetyka pracy, 

poziom literacki pracy. 

 Samodzielność i oryginalność. 

 Proces oceniania prac jest tajny. 
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11. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) 

autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac. 

 

Autorzy regulaminu i organizatorzy konkursu: 

- Monika Wasilewska, 

- Mariusz Szczuchniak, 

- Katarzyna Szwec. 

 


