Regulamin konkursu literackiego „Mamy Niepodległość”
Temat rozprawki:
„Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze” (Józef Piłsudski).
Czy słowa Marszałka Piłsudskiego pozostają przedmiotem refleksji dla
dzisiejszych Polaków?
I.

Organizator i cele konkursu
1. Organizatorem konkursu literackiego „Mamy Niepodległość” jest Centrum

Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu i Samorząd Słuchaczy VI
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
2. Cele konkursu to:
a) kształtowanie wśród uczniów i słuchaczy tożsamości narodowej i postawy
patriotycznej,
b) promowanie talentów literackich młodych ludzi,
c) zachęcenie uczniów i słuchaczy do wykorzystania rozprawki jako jednej
z form wypowiedzi do wyrażenia swoich myśli i uczuć słowem pisanym,
d) rozwijanie kompetencji informatycznych, w tym umiejętności korzystania
z technologii społeczeństwa informacyjnego.
II.
Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów i słuchaczy liceów ogólnokształcących
i techników miasta Kalisza i powiatu kaliskiego.
III.
Zasady konkursu
1. Uczestnik indywidualnie wypełnia deklarację uczestnictwa w konkursie „Mamy
Niepodległość” (Deklaracja uczestnictwa – załącznik nr 1).
2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace wcześniej niepublikowane.
3. Praca konkursowa ma mieć formę rozprawki, nie mniej niż 250 słów, nie więcej
niż 300.
4. Praca powinna być wykonana w formie elektronicznej, w formacie PDF przy
użyciu czcionki Times New Roman o wielkości 12 z odstępem między wierszami
o wartości 1,5 cm z marginesami o szerokości 2,5 cm . Nazwa pliku to imię
i nazwisko autora (imię _ nazwisko)
5. W przypadku wykorzystania w pracy fragmentów materiałów innych autorów
należy wskazywać pełną bibliografię.
6. Przygotowany plik, uczestnik przesyła w wyznaczonym terminie wyłącznie
elektronicznie na adres mailowy organizatora konkurs.literacki@ckuip.kalisz.pl
7. Laureaci konkursu na uroczystości wręczenia nagród poproszeni będą
o odczytanie własnej pracy. W przypadku rezygnacji z osobistego
zaprezentowania pracy, uczestnicy proszeni są o zaznaczenie tego faktu
w deklaracji uczestnictwa, wówczas organizator wyznaczy lektora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonej pracy na swojej
stronie internetowej.
9. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.
10. Praca konkursowa, która nie spełnia warunków regulaminu nie będzie oceniana.
IV.
Terminy i sposoby przekazywania deklaracji i prac konkursowych
1. Termin przesłania deklaracji uczestnika konkursu upływa 15 listopada 2018r.
Uzupełnioną deklarację należy zeskanować i wysłać elektronicznie na adres
konkurs.literacki@ckuip.kalisz.pl lub przesłać w formie papierowej na adres
pocztowy:
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Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
62 – 800 Kalisz ul. Handlowa 9
(z dopiskiem Konkurs literacki „Mamy Niepodległość”)
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data przesłania zgłoszenia lub data stempla
pocztowego.
Ostateczny termin przesłania pracy na adres konkurs.literacki@ckuip.kalisz.pl
upływa 20 listopada 2018r. o godzinie 15.00.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Komisji Konkursowej
drogą elektroniczną na wskazany w deklaracji adres mailowy.
Każdy uczestnik, niebędący laureatem konkursu, otrzyma potwierdzenie udział.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 28 listopada 2018r. o godzinie 14.00
w siedzibie organizatora.
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
Praca konkursowa oceniana będzie za trafność i oryginalność oraz odpowiednie
uzasadnienie stanowiska sformułowanego wobec problemu podanego w temacie.
Ocenie podlegać będą także: poprawność rzeczowa, kompozycja wraz ze
spójnością lokalną, styl oraz poprawność językowa wraz
z ortografią
i interpunkcją.
Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac z zachowaniem
bezstronności.
Wynik prac Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego
odwołanie.
W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów trzech pierwszych
miejsc.
Postanowienia Końcowe
Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ckuip.kalisz.pl
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
Organizator nie ponosi kosztów dojazdu uczestników biorących udział
w konkursie.
Wszelkich informacji na temat organizacji i przebiegu konkursu udziela
Beata
Wawszczak
pod
numerem
62 773
22
47,
e-mail
beata.wawszczak@ckuip.kalisz.pl
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