REGULAMIN
OTWARTEGO KONKURSU LITERACKIEGO

„Opowieści o Niepodległej”
I. Cele konkursu







kształtowanie postaw patriotycznych
pogłębianie wiedzy historycznej
upowszechnianie wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego
lepsze poznanie własnych korzeni, zbliżenie pokoleń
doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy
upowszechnianie wiedzy o rodzimych bohaterach, często nieznanych

II. Udział w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe.
2. Uczestnictwo w konkursie zapewnia nadesłanie pracy konkursowej wraz z kartą zgłoszenia
(zał. do regulaminu w terminie i formie określonej niniejszym regulaminem).
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę nigdzie wcześniej niepublikowaną
i nienagradzaną w innych konkursach.
III. Tematyka prac konkursowych
1. Praca konkursowa musi być związana z tematem konkursu.
2. W pracy można poruszyć zagadnienia związane z latami po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, wydarzeniami mającymi miejsce na terenie Końskowoli oraz gminy
Końskowola:
m. in. Zarząd i władze gminy; Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa; Spółdzielnia
Mleczarska; Spółdzielnia Spożywców; Związek Młodzieży Wiejskiej; Koła Gospodyń
Wiejskich; Koło Związku Strzeleckiego; Targ w Końskowoli i inne wydarzenia lokalne
(dożynki, wesela, itp.) Wybór prezentowanych treści pozostawiony jest autorowi pracy
w ramach tematu konkursu.
IV.

Forma prac konkursowych

1. Praca konkursowa – nieprzekraczająca 6 stron formatu A4 zapisanych czcionką
standardową, rozmiar 12, powinna być przesłana do organizatora do wyboru w jednej
z form:
- papierowej (wydruk komputerowy) na adres Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli
im. K. Walczak, ul. Lubelska 93, 24-130 Końskowola;
- elektronicznej - przesłanej na adres: gok_konskowola@post.pl
2. Praca może być napisana w formie opowiadania, wywiadu, rozmowy, artykułu, felietonu.
3. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora wraz z dopiskiem: SZKOŁA
PODSTAWOWA, GIMNAZJUM, LICEU LUB DOROŚLI.
V.

Kryteria oceny prac konkursowych





zgodność z tematem konkursu
oryginalność prezentowanych treści
walory literackie
wartość dokumentacyjna.

VI.

Terminarz konkursu*
1. Prace konkursowe w formie określonej w punkcie IV niniejszego regulaminu należy
nadsyłać do 15 października 2018 r. na adres biura organizacyjnego konkursu (decyduje
data wpływu).
2. Prace nadesłane na konkurs będą publikowane na łamach „Echa Końskowoli”.
3. Planowane jest też wydanie prac w formie oddzielnego wydawnictwa.

VII.

Nagrody

1. Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy
2. Autorzy najlepszych prac wyłonieni przez jury otrzymają nagrody rzeczowe.
VIII. Biuro organizacyjne
Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak
ul. Lubelska 93, 24-130 Końskowola
tel: 81 881 62 69.
e-mail: gok_konskowola@post.pl
* terminarz konkursu może ulec zmianie

