
 

REGULAMIN 

Międzyszkolny Konkurs Literacki 

OPOWIADANIE DETEKTYWISTYCZNE 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna przy Zespole Szkół Żeglugi 
Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte 

ul. Bohaterów Westerplatte 1 
47-200 Kędzierzyn-Koźle 
Tel. 077 4061654 

2. Celem konkursu jest: 
• wyszukiwanie i rozwijanie talentów literackich 
• rozwijanie wrażliwości, fantazji i wyobraźni 
• propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży 

3. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i szkół średnich. 
4. Zasady uczestnictwa: 

• zadaniem uczestników jest napisanie jednego nie publikowanego 
wcześniej i nie nagradzanego opowiadania detektywistycznego, 

• opowiadanie detektywistyczne powinno zajmować nie mniej niż 1 
strona i nie więcej niż 5 stron formatu A4 i musi być napisane na 
komputerze (czcionka Times New Roman, rozmiar 12), 

• uczestnicy mogą pisać indywidualnie lub w zespole 2 osobowym, 
• treść opowiadania detektywistycznego nie może zawierać 

wulgarnych i obraźliwych zwrotów, 
• pracę należy opatrzyć godłem i wysłać  w  trzech egzemplarzach 

oraz na płycie CD na adres organizatora, 
•  konkurs jest anonimowy – utwór nie może być podpisany 

imieniem i nazwiskiem na żadnej ze stron, 
• Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym 

godłem, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły, 
telefon, e-mail) 

5. Harmonogram konkursu: 
• Termin nadsyłania prac - do 30 kwietnia 2015 roku 
• Ogłoszenie wyników konkursu – do 22 maja 2015 roku 



• Zakończenie konkursu i powiadomienie zwycięzców drogą 
elektroniczną – 25 maja 2015 roku 

6. Miejsce składania prac: 
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: 

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej 
im. Bohaterów Westerplatte 
ul. Bohaterów Westerplatte 1 

47-200 Kędzierzyn-Koźle 
z dopiskiem BIBLIOTEKA SZKOLNA 

KONKURS LITERACKI 
7. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu. W 

kwestiach spornych, decydujący głos będzie miał Przewodniczący Jury. 
8. Kryteria oceny prac: 

• Wartość merytoryczna i zgodność z tematyką. 
• Forma pracy. 
• Poziom literacki. 
• Samodzielność i oryginalność. 

9. Nagrody: 
Na autorów najlepszych prac czekają nagrody książkowe 

10.  Postanowienia końcowe: 
• Nadsyłając prace na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze. 

upowszechnianie przez jego organizatora na jego stronie internetowej. 
• Prace nagrodzone i wyróżnione zostają własnością organizatora. 
• Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 
• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac 

w celu promocyjnym i edukacyjnym. 
• Organizator zastrzega sobie zmiany powyższego regulaminu. 
• O zmianach osoby zainteresowane zostaną poinformowane. 
• Nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły 

ZSŻŚ. 
11. Wręczenie nagród: 

O terminie wręczenie nagród zwycięzcy zostaną poinformowani listownie w 
formie zaproszenia 
 
Wszelkich dodatkowych informacji o konkursie udzieli organizator 

Honorata Czech- Kulla nauczyciel - bibliotekarz 
 


