
Konkurs Literacki „Kobieta– ósmy cud świata” 
 

Regulamin konkursu 
 

I. Organizatorem  konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Augustyna 28/30, 42-200 

Częstochowa, tel. 34 324 23 22. 

Koordynatorkami konkursu są p. Małgorzata Makles (m.makles@zse-czest.pl), Anna 

Kwapisiewicz (a.kwapisiewicz@zse-czest.pl), Anita Grobelak (a.grobelak@zse-czest.pl) 

 

II. Cele konkursu 

1. Rozbudzenie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży. 

2. Rozwijanie umiejętności redagowania tekstów . 

3. Zachęcanie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości. 

 

III. Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów kl. VIII szkół podstawowych 

2. Forma wypowiedzi: 

a) opowiadanie 

b) opis z elementami charakterystyki. 

(teksty wyłącznie w języku polskim) 

3. Maksymalna liczba stron: 3 (format A4, czcionka zapisu Times New Roman 12, interlinia 

1,5) 

 

Praca może dotyczyć wybranej kobiety-bohaterki dzieła literackiego, postaci historycznej, 

osoby ze świata nauki, show businessu lub niezwykłej kobiety z otoczenia autora/autorki. 

 

3. Prace należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: 

zse@edukacja.czestochowa.pl do 15.03.2021r. 

UWAGA! W temacie maila prosimy koniecznie wpisać KONKURS LITERACKI. 

4. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz podać nazwę i adres szkoły. 

mailto:zse@edukacja.czestochowa.pl


 

5. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu (załącznik Karta 

zgłoszenia) 

6. Prace przysłane na konkurs muszą być pracami własnymi autora, nigdzie 

niepublikowanymi ani nienagradzanymi. 

 

IV. Jury 

1. Nadesłane na konkurs prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez 

organizatora 

2. Decyzje komisji są ostateczne. 

 

V. Kryteria oceny 

1. Twórczy charakter pracy. 

2. Poprawność  językowa, interpunkcyjna i ortograficzna. 

3. Samodzielność i oryginalność. 

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  30.03. 2021 r. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Zespołu Szkół Ekonomicznych. 

Laureaci i osoby wyróżnione oraz nauczyciele będą zawiadomieni drogą e-mailową, 

również o sposobie odbioru nagród. 

 

3. Osoby (lub ich opiekunowie prawni) składające prace konkursowe wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku autora 

dla potrzeb organizacji niniejszego konkursu zgodnie z przepisami RODO. 
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