
Regulamin  

Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 

"Co dał nam los..." 

 

 
1. Miejsce organizowania konkursu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Lokomotywa w Sopocie, 

ul. Jana z Kolna 35. 

2. Konkurs jest przewidziany dla uczniów  VII i VIII klasy szkoły podstawowej w całej Polsce. 

3. Cele konkursu: 

- wspieranie zainteresowań prozatorskich, 

- rozwijanie kreatywności w tworzeniu tekstów literackich, 

- budzenie wrażliwości na piękno języka polskiego, 

- odkrywanie i promowanie talentów pisarskich. 

4. Konkurs obejmuje znajomość cech gatunkowych opowiadania oraz umiejętność tworzenia 

opowiadania. 

5.  Konkurs jest trzyetapowy.  

I - etap szkolny w swojej placówce przeprowadzają nauczyciele zgłaszający uczestników. 

II - etap rejonowy obejmuje wiedzę na temat gatunku epickiego - opowiadania. Uczniowie 

wyłonieni w etapie szkolnym wykonują lapboooki na temat opowiadania jako gatunku. Lapbooki 

wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać pocztą do organizatorów na adres: Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa Lokomotywa ul. Jana z Kolna 35, 81-876 Sopot. Uczestnicy wyłonieni w tym etapie 

biorą udział w III etapie - krajowym, pisząc opowiadanie, które przesyłają do organizatora pocztą 

na wskazany adres. 

Etap rejonowy i  krajowy przeprowadza organizator z Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

Lokomotywa. 

6. W ostatnim etapie uczestnik pisze opowiadanie twórcze, wykorzystując wylosowane przez 

organizatora przypadkowe słowa, które opublikowane będą wraz z listą osób zakwalifikowanych 

do etapu ogólnopolskiego. Jedną szkołę może reprezentować  maksymalnie 2 uczniów. 

 

7. Terminy:  

- wysłanie pocztą lapbooków wraz z kartami zgłoszeniowymi - 23 marca 2023r. (Ostateczny 

termin przyjęcia prac przez organizatora, prace nadesłane później nie biorą udziału w 

konkursie) 
- opublikowanie listy osób zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego – 31 marca 2023r. (na 

stronie szkoły: lokomotywa.edu.pl ) 

- przysłanie pocztą prac konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego – 

10 kwietnia 2023r. (Ostateczny termin przyjęcia prac przez organizatora, prace nadesłane 

później nie biorą udziału w konkursie) 
-  opublikowanie listy laureatów – 25 kwietnia 2023r. ( na stronie szkoły: lokomotywa.edu.pl) 

 

8. Prace będzie oceniać jury w składzie: Joanna Truszkowska, Barbara Giętkowska i Małgorzata 

Lulla. Decyzja jury jest ostateczna. 

9. Przewidywane są nagrody za I, II i III miejsce. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą. 

 11. Postanowienia końcowe: 

- uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne, 

- przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, 

- nadesłane prace nie będą zwracane, 

- ewentualne pytania należy kierować na adres: joasia.severa@interia.pl 

12. Karta zgłoszeniowa stanowi integralną część regulaminu. 

 

 



Pieczątka szkoły 
 

 
 Ogólnopolski Konkurs Literacki 

"Co dał nam los..." 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

(prosimy wypełnić drukowanymi literami) 

 

 
1. Imiona i nazwiska uczestników. 

1. Uczestnik: …………………………………….. 

……………………………………………………….. 

2. Uczestnik:…………………………………………. 

……………………………………………………….. 

 

 

2. Imiona i nazwiska oraz adres mailowy lub nr telefonu nauczyciela/nauczycieli. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 

 

3. Dane szkoły. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 

 

 

         Podpis opiekuna  

 

   

 

 

    

 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora w rozumieniu art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. 
 


