XXVII SOPOCKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
Regulamin Konkursu Literackiego
I.

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie; al. Niepodległości 763
II.






CELE KONKURSU:

Odkrywanie i promowanie uzdolnień literackich wśród dzieci i młodzieży
Rozwijanie wyobraźni i twórczego postrzegania świata przez młodych literatów
Propagowanie kultury słowa i zamiłowania do literatury
Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym swojego środowiska, miasta i regionu

III.

WARUNKI UCZESTNICTWA:



W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z klas IV, V i VI; gimnazjaliści i
młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek pracy pozaszkolnej z terenu miasta Sopot.
 Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace; koniecznie w 3 egzemplarzach (wydruk
komputerowy), nie przekraczające 5 stron formatu A4.
 Na pierwszej stronie każdego egzemplarza (czołówka bez tekstu) należy podać informacje:
- imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa szkoły do której uczęszcza, adres i tel.
kontaktowy
- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego (polonisty)
- temat pracy konkursowej
Obowiązkowo należy dołączyć ( jedno) oświadczenie o samodzielności pracy (podpisane przez autora)
Niespełnienie powyższych warunków spowoduje dyskwalifikację z konkursu.





Prosimy o dołączenie tekstów na płytce CD lub pendrivie (najchętniej zbiorczo na jednym nośniku z
danej placówki), bądź mailowo ( mdk.imprezy@gmail.com) , co umożliwi nam przygotowanie
nagrodzonych prac do ich opublikowania na stronie internetowej MDK
Każda szkoła może nadesłać dowolną ilość prac, uprzednio ocenionych przez szkolną komisję
kwalifikacyjną
Prace literackie mogą mieć różnorodną formę np.: reportaż, opowiadanie, baśń fantasy, rozprawka,
esej, felieton, wywiad, opis, pamiętnik, list, wypracowanie.
Główne kryteria oceny Jury: samodzielność i oryginalność wypowiedzi; inwencja w opracowaniu
tematu; poprawność językowa, a w zakresie publicystyki dodatkowo: trafność spostrzeżeń,
znajomość zagadnień społecznych, walory językowe, kompozycja i styl wypowiedzi

Tematyka prac konkursowych 2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TEMATY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
W zdrowym ciele zdrowy duch! – wyjaśnij przysłowie.
My dla środowiska
Na moim podwórku.
Szacunek – jak go okazywać?
Lato, przygoda i Sopot.
Zwierzenia, uczucia, słów magia… - hasło dla prób poetyckich.
1.
2.
3.
4.

TEMATY DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM
Bajka o współczesnym Złym Wilku.
Człowiek – twórca czy niszczyciel?
Zwyczajna historia ze szczęśliwym zakończeniem
Z połączenia przeciwieństw i dysonansów powstaje idealna harmonia.
Jak obecnie rozumiemy słowa Heraklita z Efezu?

IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:



Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 17 marca 2018 r.
na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
al. Niepodległości 763 81 – 838 Sopot
z dopiskiem „Konkurs Literacki”
tel. (58) 551 – 41 – 31 fax. (58) 551 – 43 – 78










Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnych publikacji nagrodzonych prac
(całości lub ich fragmentów).
Prosimy o przestrzeganie ustalonej daty. Po upływie wyznaczonego terminu prace nie będą
przyjmowane.
Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.
Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród laureatom przewidziane jest w dniu 23.04.2018 r.
Laureaci nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni przez Organizatora.
Nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego wręczenia nagród
przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach.
Opracowanie tematyczne: Małgorzata Mosakowska
Koordynator konkursu: Mirosława Barczyńska - Pracownia Organizacji Imprez MDK

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ
IMIĘ NAZWISKO AUTORA
WIEK
KLASA
SZKOŁA
ADRES
TELEFON KONTAKTOWY
IMIĘ NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO

TEMAT PRACY KONKURSOWEJ

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że praca przesłana na konkurs literacki w ramach XXVII Przeglądu Twórczości
Dziecięcej i Młodzieżowej jest wykonana przeze mnie samodzielnie, nie jest w żaden sposób kopiowana.
Sopot, dnia...............................

........................................
(podpis autora;
czytelnie imię i nazwisko)

Prosimy o obowiązkowe dołączenie tego oświadczenia do pracy konkursowej

