UWAGA !!!!!
DYREKTORZY SZKÓŁ GMINY CZERNIKOWO
NAUCZYCIELE JEZYKA POLSKIEGO, WYCHOWAWCY i inni pasjonaci;
UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH , GIMNAZJUM, LICEUM

SP im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie
we współpracy z Urzędem Gminy i Stowarzyszeniem „Czyż-nie” ogłaszają:

XI GMINNY KONKURS LITERACKI

im . K rzysztofa K am ila B aczyńskiego
aczy skiego
„R Z E CZ Y N IE PO K Ó J”
1) Poetycki na wiersz własny, autorski ( tradycyjnie po raz siódmy)
2) Poetycki na akrostych z nazwą dowolnej miejscowości z gminy
Czernikowo i okolicy
3) Prozatorski ( dowolna forma- np. opowiadanie, esej, legenda)
1.Celem konkursu jest wyłonienie ciekawych prac uczniów, którzy przejawiają zainteresowania
literackie ; pobudzenie do autentycznej, oryginalnej własnej twórczości
2. Tematyka określona jest w podtytułach- kategoriach konkursu ( z racji 150-lecia powstania
styczniowego mile widziany akcent związany z tym tematem)

3. Prace należy składać do 10 kwietnia 2013 roku w SP Czernikowo (w bibliotece).
4. Preferowane będą zestawy od 2- do 5 lub więcej wierszy ale mogą być prace
pojedyncze.
Każdy zestaw (wiersz lub proza) musi być podpisany godłem z zaznaczeniem wieku i
klasy (np. lat 10- kl. IV) a godło powinno być wyjaśnione w zaklejonej kopercie (imię
i nazwisko, adres, w przypadku ucznia także klasa i szkoła).
Zestawy i wiersze oraz proza będą oceniane w kategoriach:
a)
b)
c)
d)
e)

klasy 0, I-III
klasy IV-VI
klasy gimnazjalne
liceum
dorośli

5.Prace będzie oceniało Jury złożone z nauczycieli polonistów gminy oraz lokalnych
poetów. Oceniane będą całe zestawy, ale również pojedyncze teksty.
6. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia, dyplomy, podziękowania oraz zorganizuje
uroczyste podsumowanie w dniu 22 kwietnia 2013 r połączone z wręczeniem nagród.
7. Prace nie będą zwracane. Najciekawsze prace mogą być wysłane na inne: regionalne, ogólnopolskie
konkursy poetyckie a także wejdą w skład pokonkursowego tomiku poezji, który będzie dostępny w
bibliotece SP Czernikowo. Przewiduje się publikację najciekawszych prac prozatorskich w
internecie.

Organizatorzy

