Regulamin konkursu literackiego
,,Kosmos Lema i nasz Kosmos''
I Organizator
ZHP Hufiec Hrubieszów w ramach projektu „Księżyc na wyciągnięcie ręki, czyli pojazdem po
księżycu”
II. Cele konkursu
Zachęcanie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości
literackiej.
Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową
utworu.
III. Zasady uczestnictwa
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich
i osób dorosłych.
Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
Kategoria A - klasy IV – VI szkoły podstawowe
Kategoria B - klasy: I-III szkoły gimnazjalne
Kategoria C - klasy: I-III szkoły średnie
Kategoria D - osoby dorosłe
Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim,
wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
W swojej pracy uczestnik konkursu ma za zadanie dokończyć podany przez organizatora fragment
utworu Stanisława Lema.
Każda praca konkursowa wydrukowana w kopercie powinna być opatrzona logiem. Do pracy
powinna być dołączona koperta z logiem a w kopercie ma znaleźć się karta zgłoszenia (do pobrania
ze strony: www.bekker.wolit.pl lub www.hrubieszow.zhp.pl )
Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich na organizatora konkursu.
Prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora.
IV. Termin i miejsce nadesłania prac
Prace należy wysłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście do dnia 30 czerwca 2015
do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem ,
Husynne 118 , 22-500 Hrubieszów
V. Jury
Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.
Decyzje Jury są ostateczne.
Jury pozostawia sobie prawo do innego niż standardowe rozłożenia nagród i wyróżnień.
VI. Kryteria oceniania
Przy ocenianiu będą brane pod uwagę:
-twórczy charakter utworu
-poprawność stylistyczna i językowa
-poziom literacki pracy
-oryginalność tekstu
VII. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23 lipca 2015 r.
Wyniki konkursu dostępne będą na stronach www.bekker.wolit.pl i www.hrubieszow.zhp.pl

oraz podane do wiadomości ogólnej, laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczną lub
e-mailową.
Decyzje w sprawach spornych podejmuje organizator konkursu.

Karta zgłoszeniowa do konkursu literackiego

„Kosmos Lema i nasz Kosmos”

Nazwisko i imię autora

Logo autora

Data urodzenia autora

Dane do kontaktu (adres zamieszkania, szkoła do której uczęszcza, adres mailowy, telefon).

Tekst do dokończenia:

„Kiedy Kosmos nie był jeszcze tak rozregulowany jak dziś, a wszystkie
gwiazdy stały porządnie poustawiane, tak że łatwo dało się je policzyć
od lewej ku prawej albo z góry na dół, przy czym osobno grupowały się
większe i bardziej niebieskie, a mniejsze i żółknące jako ciała drugiej
kategorii poupychane były po kątach, gdy w przestrzeni ani śladu nikt
nie znalazł wszelakiego kurzu, pyłu i śmiecia mgławicowego, w owych
dobrych, dawnych czasach panował zwyczaj, że konstruktorzy,
posiadający Dyplom Omnipotencji Perpetualnej z wyróżnieniem,
wyprawiali się kiedy niekiedy w podróże, aby dalekim ludom nieść
dobrą radę i pomoc. Zdarzyło się więc, że zgodnie z ową tradycją
wyprawili się… „

