
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

ODŚWIEŻONA LEGENDA KĘDZIERZYNA-KOŹLA

I. Organizator konkursu

Zespół Szkół Miejskich nr2 w Kędzierzynie –Koźlu

ul. Karola Szymanowskiego 19

47-206 Kędzierzyn-Koźle

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej

ul. Józefa Kraszewskiego 5A

47-200 Kędzierzyn-Koźle

Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji

ul. Władysława Planetorza2

47-200 Kędzierzyn-Koźle

II. Czas trwania konkursu

Termin nadsyłania prac upływa 30 października 2016r.

Ogłoszenie wyników nastąpi ok. miesiąca po otrzymaniu prac konkursowych (początek
listopada)

Gala wręczenia nagród przewidywana jest na grudzień 2016r.

III. Odbiorcy konkursu

Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych

IV. Cele i zasady konkursu

Konkurs ma na celu „odświeżenie” legendy Koźla. Uczniowie w dowolnej epickiej formie
literackiej  mają pokazać nowa odsłonę starego podania.  Głównymi bohaterami tekstu
powinni  być  trzej  Bracia  Kozły,  a  ich  przygody  mają  mieć  miejsce  we  współczesnym
Kędzierzynie-Koźlu.  Uczniowie  mogą  (nieobligatoryjnie)  stworzyć  do  swego  tekstu
również ilustrację.

V. Przedmiot i forma konkursu

· opowiadanie lub inna epicka forma literacka



· 5 stron wydruku A4 lub bardzo starannego rękopisu

· prace podpisane imieniem,  nazwiskiem,  adresem,  numerem telefonu,  wiekiem i  nazwą
szkoły oraz nazwiskiem nauczyciela- opiekuna

· odes anieł  prac w terminie nieprzekraczającym wyznaczonego w punkcie II

VI. cena prac
Jury  składające  się  z  nauczycieli  polonistów  oraz  przedstawiciela  Towarzystwa  Ziemi
Kozielskiej ocenia i wybiera 6 najlepszych tekstów nagrodzonych I, II, i III miejscem w dwu
kategoriach wiekowych: uczniowie klas 4-6 i gimnazjaliści

VII. apisy końcowe

· Na konkurs należy zgłaszać prace niepublikowane, samodzielne i  autorskie (plagiat grozi
natychmiastową dyskwalifikacją)

· Warunkiem uczestnictwa jest podpisana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

(Załącznik nr 1)

· Prace  należy  nadesłać  na  adres  Zespołu  Szkół  Miejskich  nr  2 lub  złożyć  osobiście  w
sekretariacie szkoły wraz ze zgodą opiekuna na udział w konkursie

· Rozstrzygnięcie konkursu i  uroczysta gala,  podczas której  odczytane zostaną wyróżnione
prace, będą miały miejsce w Muzeum Ziemi Kozielskiej w dniu ustalonym i podanym do
wiadomości w późniejszym terminie

· Organizator zastrzega sobie prawa do zmian w regulaminie



Załącznik nr 1

Kędzierzyn-Koźle, dnia…………………………..

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………….

w konkursie  Odświeżona legenda Kędzierzyna-Koźla oraz na publikację jego pracy i udział w gali
wręczenia nagród w przypadku wygranej.

……………………………………………………………


