
Regulamin Konkursu Literackiego na Esej
 pt. ,,Czy wolność ma ograniczenia?”

I. USTALENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem konkursu jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół Katolickich im. kard. S. Wyszyńskiego w Zawierciu

 
patronat medialny: portal zawierciańskie.pl

2. Celem konkursu jest:
- propagowanie twórczości literackiej, 
- rozwijanie umiejętności literackich, 
- uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego.

3. Zasięg konkursu:

W konkursie  udział  wziąć  mogą  uczniowie  szkół  podstawowych  z  terenu  powiatów   
zawierciańskiego i myszkowskiego.

4. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe. 

5. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na Facebooku Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Zawierciu oraz portalu internetowym www.zawierciańskie.pl

II. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs trwać będzie od 22.02.2021 r. do 20.03.2021 r. Ostateczny termin dostarczania prac
do 20.03.2021 r.

2. Do konkursu przyjmowane są prace spełniające wymogi formalne: 

▪ zgodność z tematem konkursu,
▪ wydruk o wymiarach stron A4 do 3 stron  maszynopisu (Standardowy margines: 2,5

cm. Czcionka: Times New Roman 12. Odstępy między wierszami -  standardowe
(interlinia 1) 
nadesłany na adres:
 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK 
ul. Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

z dopiskiem „Konkurs Literacki na Esej”
 lub 

w formie  elektronicznej,  zapisane w formacie  pdf  i  nadesłane na adres  mailowy
organizatora konkursu:

czywolnoscmaograniczenia@gmail.com

mailto:czywolnoscmaograniczenia@gmail.com


▪ każdy  z  uczestników  może  dostarczyć  tylko  jeden  esej  dotąd  niepublikowany  
i  nienagradzany.

Przekazanie pracy konkursowej:

a. w wersji papierowej na adres szkoły:
▪ karta zgłoszenia zawierająca dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko, szkoła oraz

numer telefonu kontaktowego opiekuna konkursu) musi się znaleźć w dołączonej do
wydruku kopercie, 

▪ wydrukowana praca oraz koperta z danymi muszą zostać opatrzone godłem. 

b. w wersji elektronicznej:
▪ plik  z  pracą  konkursową  opatrzoną  godłem  musi  zostać  zatytułowany  „praca

konkursowa”,
▪ karta zgłoszenia z danymi osobowymi w odrębnym pliku musi zostać zatytułowana

„dane osobowe”. 

Godło służy anonimowości autora w procesie decyzyjnym jury konkursowego. Prosimy zatem nie
dopisywać danych osobowych w jakimkolwiek miejscu na egzemplarzu pracy. Godło autora należy
umieścić w prawym górnym rogu pracy konkursowej.

3. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez Organizatora komisję. Komisja przy
ocenie prac będzie brać pod uwagę

• zgodność z tematem
• oryginalność pomysłu, 
• zasób słownictwa języka ojczystego,
• poprawność językową i stylistyczną,
• poziom literacki pracy, 
• oryginalność kontekstów literackich, filozoficznych, kulturowych,
• poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. 

Proces oceny prac jest tajny. 

4. Wyniki  konkursu  ogłoszone  zostaną  nie  później  niż  3  marca  2021  r.  na  Facebooku
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK i portalu www.zawierciańskie.pl. 

Laureaci  o  zwycięstwie,  terminie  i  sposobie  wręczenia  nagród  zostaną  powiadomieni
telefonicznie.  (Sposób  przekazania  nagród  uzależniony  jest  od  aktualnej  sytuacji
pandemicznej)

III. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
2. Dane  osobowe  uczestników  pozyskane  są  wyłącznie  do  celów  Konkursu  i  nie  będą

udostępniane podmiotom trzecim. 
3. Złożenie  pracy  na  Konkurs  jest  równoznaczne  ze  zgodą  na  wykorzystanie  danych

osobowych do celów Konkursu. 
4. Organizator  gwarantuje  autorowi  prawo  wglądu  do  jego  danych  osobowych,  a  także

możliwość ich poprawiania. 


