
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 
„OPOWIEŚCI Z OSIEKA Z HISTORIĄ W TLE” 

 
I. Organizator konkursu  
Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku zwane 
dalej organizatorem we współpracy ze szkołami z terenu gminy Osiek.  
 
II. O konkursie  
1. Konkurs zorganizowany jest w związku z obchodami uroczystości 700-lecia Osieka.  

2. Konkurs skierowany jest do  uczniów klas IV-VI oraz uczniów gimnazjum z gminy Osiek.  

3. Przedmiotem konkursu są prace literackie inspirowane miejscami, postaciami lub wydarzeniami 
historycznymi. 

4. Konkurs ma na celu: 
- rozbudzanie wyobraźni literackiej, 
- poznanie historii swojej „małej ojczyzny”, 
- pogłębienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania. 
 
5. Konkurs rozstrzygnięty zostanie z podziałem na kategorie wiekowe: 
- uczniowie klas IV – VI 
- uczniowie gimnazjum. 
 
III. Warunki uczestnictwa  
1. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedną pracę. Praca powinna mieć objętość 

min. 2 strony formatu A4, pisane czcionką 12, z zachowaniem odstępów 1,5. 

2. Do konkursu nie dopuszcza się prac zbiorowych.  

3.Prace należy dostarczyć w formie wydruku oraz przesłać w formie elektronicznej na adres 
biblioteka@osiek.pl  

4. Prace należy składać w sekretariatach szkół, w kopertach z dopiskiem „Konkurs literacki” do 
dnia 26 maja 2017r. do godz. 15:00.  
 
5. Do prac należy dołączyć wypełnioną metryczkę oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
stanowiące załącznik do regulaminu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wybranych prac konkursowych.  
 
IV. Ocena prac – nagrody  
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.  

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.kultura.osiek.pl a nagrody wręczone 
w dniu 25 czerwca podczas imprezy Dni Osieka.  

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.  

4. Złożenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 
interpretacja należy do jego organizatorów.  

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania 
prac dla promocji konkursu w następujących formach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie 
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń 
nadających się do rozpowszechniania.  


