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Regulamin konkursu  
 

 

 Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie zaprasza uczniów klas 6-7 szkół 

podstawowych Powiatu Koszalińskiego i Miasta Koszalin do wzięcia udziału w konkursie 

literackim na opowiadanie związane z ekologią i ochroną środowiska.  

  

Cele konkursu. 

 

- rozwijanie zainteresowań u uczniów naukami ścisłymi 

-  rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego  

- propagowanie twórczości literackiej  

 

Zasady konkursu. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie.  

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych.  

3. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs będzie trwać do 31.05.2021r.  

4. Do konkursu przyjmowane są prace: 

a) Pisane prozą 

b) W dowolnej konwencji literackiej 

c) Pisane w języku polskim 

d) Dotąd niepublikowane  

5. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę. 

6. Złamanie postanowień wiąże się z dyskwalifikacją przesłanej pracy.  

 

Wymagania dotyczące pracy. 

 

1. Maksymalnie 5 stron A4 w dwóch egzemplarzach.  

2. Standardowy margines: 2,5 cm.  

3. Nagłówek i stopka: 1,5 cm.  

4. Czcionka: Times New Roman 12. Odstępy między wierszami - standardowe (1). 

5.  Liczba znaków na stronie (ze spacjami): średnio 3 500 

6. Numery stron umieszczone na dole strony. 

7. Format przesłania prac PDF. 

8. Pierwsza strona (tytułowa) powinna zawierać : tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika 

konkursu, klasę do jakiej uczęszcza oraz nazwę szkoły jaką reprezentuje. 

 

PRACE NALEŻY PRZESŁAĆ DO 24.05.2021 r. 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 31.05.2021 r. 

 

WYNIKI ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE NA STRONIE SCK W SARBINOWIE 
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Dostarczanie prac. 

 

Prace należy dostarczyć pocztą lub pocztą elektroniczną na poniższe adresy. 

 

Adres: 

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie  

Ul. Leśna 2 

76-034 Sarbinowo 

 

Adres e-mail: edukator@scksarbinowo.pl 
 
 

Sposób oceny prac, skład jury.  
 

1. Prace oceniane są przez członków jury.  

2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, estetyka pracy, poziom literacki pracy, 

samodzielność i oryginalność.  

3. Proces oceniania prac jest tajny.  

 

Nagrody. 

 

I miejsce.  

 

Darmowe zajęcia w klasie zwycięzcy. Zajęcia odbędą się na terenie szkoły, którą 

reprezentował uczestnik. Temat i czas zajęć do ustalenia z wychowawcą klasy*. Dodatkowo 

praca zostanie opublikowana w kwartalniku „Gazeta Ziemska.” 

 

II miejsce. 

 

Darmowe zajęcia w klasie zwycięzcy. Zajęcia odbędą się na terenie szkoły, którą 

reprezentował uczestnik. Temat i czas zajęć do ustalenia z wychowawcą klasy*. 

 

III miejsce.  

 

Darmowe zajęcia dla klasy zwycięzcy w Samorządowym Centrum Kultury w Sarbinowie. 

Temat i czas zajęć do ustalenia z wychowawcą klasy*. 

 

 

*- termin zajęć należy ustalić do końca roku 2021.  

 
 


