Regulamin XV edycji
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
Tomik Literacki Młodych Autorów
o tematyce przyrodniczej
I. UCZESTNICY:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
II. CELE KONKURSU
1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska.
2. Rozwijanie zainteresowań estetycznych i kształcenie wrażliwości dzieci na piękno przyrody.
3. Pobudzanie twórczości własnej uczniów, inspirowanie zainteresowań literackich.
4. Zainteresowanie dzieci procesem tworzenia autorskiej, niekonwencjonalnej książki.
5. Popularyzacja działań na rzecz ochrony środowiska oraz promowanie nowatorskich rozwiązań
wpływających na poprawę stanu środowiska naturalnego.
III. WYMOGI KONKURSOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Autorem książki może być tylko jeden uczeń.
Opiekunem pracy może być tylko jeden nauczyciel.
Opiekunami mogą być nauczyciele różnych przedmiotów.
W książce powinno znaleźć się co najmniej 5 wierszy lub 2 opowiadania o tematyce
przyrodniczej.
Utwory muszą być własnego autorstwa. Wykrycie plagiatu dyskwalifikuje pracę ucznia
w konkursie.
Teksty powinny być czytelne (pismo ręczne lub druk komputerowy) i niezależnie
od techniki pisane zawsze kolorem czarnym.
Każdy z utworów powinien być zatytułowany, odrębny tytuł należy nadać także całej
książce. Na okładce nie ma obowiązku umieszczania tytułu książki (często nieumiejętne
zaprojektowanie tytułu na okładce psuje końcowy efekt pracy).
Praca od strony edytorsko-plastycznej może być wykonana dowolną techniką plastyczną
z wyjątkiem plasteliny (np. witraż, masa solna, decoupage, wydzieranka, wyklejanka
z papierowych wałeczków oraz wykorzystanie naturalnych, ale trwałych materiałów).
Mile widziany jest niekonwencjonalny format książki, np. w formie zwierzątka, drzewka.
Skoroszyt nie może być okładką książki.

9. Należy dołączyć 3 komplety kopii (ksero lub wydruki komputerowe) wszystkich utworów
znajdujących się w książce - bez ilustracji. Kopie należy umieścić w książce tak, aby
tworzyły komplet prac danego autora (bez fizycznego połączenia z książką). Nie wkładamy
kopii do koszulek ani skoroszytów. Każdy komplet kopii powinien być zszyty. Kolejność
utworów w kopiach powinna być zgodna z układem tekstów w książce.
10. Metryczkę z danymi o autorze (wg załączonego wzoru) należy umieścić na ostatniej
stronie książki oraz na pierwszej stronie każdego kompletu kopii.
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11. Warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie nadesłanej książki jest:
- nadesłanie pracy w terminie wraz z dołączeniem kompletu kopii
- podanie pełnych danych adresowych szkoły, informacji o autorze pracy i opiekunie
IV. KRYTERIA OCENIANIA
1. Jury będzie oceniało przede wszystkim: poziom literacki tekstów zawartych w pracy,
atrakcyjność i adekwatność tytułu, estetykę i staranność wykonania, pomysłowość
edytorsko-plastyczną.
2. Prace biorące udział w konkursie pozostają do wyłącznej dyspozycji organizatorów,
bez prawa zwrotu autorom.
3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość wykorzystania nadesłanych prac
w celach wystawienniczych, wykorzystania zdjęć prac oraz zdjęć z uroczystego podsumowania
konkursu w celach promocyjno-informacyjnych.
4. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
V. Nagrody
1. Jury przyzna nagrody I,II,III i wyróżnienia.
2 . Trzy szkoły, które nadeślą największą ilość prac otrzymają puchary.
3. Nauczyciele-opiekunowie są odpowiedzialni za przygotowanie prac zgodnie
z zasadami konkursu. Opiekunowie otrzymają podziękowania w formie dyplomu
pod warunkiem, że nadesłane prace spełnią wymogi konkursu. Opiekunowie,
których uczniowie zdobędą nagrody pierwsze otrzymają statuetki i dyplomy.
VII. Zgłoszenia do konkursu prosimy nadsyłać do 31 października 2014 r.
na adres tomikliteracki@izabelin.edu.pl. Regulamin konkursu i zgłoszenie znajdują się na
szkolnej stronie internetowej: www.izabelin.edu.pl w zakładce: Biblioteka – Tomik Literacki.
Tam też można znaleźć galerię przykładowych książek z poprzednich edycji.
VIII. Prace konkursowe uczniów prosimy nadsyłać do 9 stycznia 2015 r. na adres:
Zespół Szkół w Izabelinie
Biblioteka
ul. 3 Maja 49
05-080 Izabelin
IX. Informacje o wynikach i terminie podsumowania konkursu zostaną wysłane za
pośrednictwem poczty elektronicznej do 29 maja 2015 r. tylko do szkół, w których będą
uczniowie nagrodzeni lub wyróżnieni. Szkoły i opiekunowie, których uczniowie nie znajdą się
w gronie nagrodzonych lub wyróżnionych otrzymają podziękowania za udział po finale.
X. Podsumowanie konkursu planowane jest w czerwcu 2015 r. (termin zostanie podany na
szkolnej stronie internetowej).
Organizator Konkursu
Stanisława Fadrowska-Adamczyk
e-mail: tomikliteracki@izabelin.edu.pl
tel. (22) 752 68 72
fax (22) 722 75 71
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Wzór metryczki do zamieszczenia w książce i na kopiach utworów
Wypełnić drukiem

Nazwa szkoły
ulica

Dane szkoły

kod pocztowy,
miejscowość
tel.\fax
e-mail

Tytuł książki

Opiekun pracy

Autor pracy, klasa

Prawidłowo przygotowana praca
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