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REGULAMIN KONKURSU NA OPOWIADANIE pod tytułem „Uwięzieni w szybie”
Cele konkursu:
1.
2.
3.
4.

Rozwijanie literackich zainteresowań uczniów.
Zwrócenie uwagi na kontekst używania urządzeń mobilnych przez dzieci, młodzież, dorosłych.
Kształcenie kompetencji posługiwania się językiem polskim.
Pobudzenie kreatywnego myślenia i wspieranie rozwoju talentów.

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie, organizator konferencji dla uczniów
i nauczycieli klas dziennikarskich, medialnych, reklamy i poligrafii cyfrowej „Jak sprawić, aby ludzie
czytali?”, ogłasza konkurs na krótkie opowiadanie pt. „Uwięzieni w szybie” poruszające temat ludzi,
których umysły i miasto zostały opanowane przez wirusa urządzeń mobilnych.
2. Prace o długości od 5000 do 10000 znaków ze spacjami można przesyłać do 26 listopada 2017 r. na
adres ckziu.olawa@onet.pl, w tytule wiadomości wpisujemy imię i nazwisko – konkurs na opowiadanie
3. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie 7 klas szkół podstawowych, 2 i 3 gimnazjum oraz szkół
ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju. Nadesłany utwór powinien mieć charakter autorski i tytuł
określony w regulaminie. Tematyka musi odnosić się do historii ludzi, których umysły oraz miasto,
w którym mieszkają, zostały zaatakowane przez wirusa urządzeń mobilnych używanych na co dzień.
4. Teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem.
5. Uczestnika zgłasza nauczyciel, opiekun ze szkoły. Dla każdego uczestnika należy wypełnić osobną
kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) i przesłać w mailu razem z pracą.
6. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu
konkursu oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z przekazaniem na rzecz organizatora
(CKZiU w Oławie) autorskich praw do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w książce
o tym samym tytule, która będzie efektem pracy uczniów technikum grafiki i poligrafii cyfrowej w CKZiU
w Oławie i ukaże się w lutym 2018 roku oraz na stronach internetowych szkoły i konferencji.
7. Przysyłając pracę, uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego
autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne
roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.
8. Jeden autor może zgłosić jedno opowiadanie.
9. Prace niespełniające powyższych wymagań formalnych nie będą oceniane.
10. Jury weźmie pod uwagę oryginalność, poziom artystyczny oraz zgodność z regulaminem.
Szczególnie zwróci uwagę na autorskie ujęcie tematu.
11. Jury przyzna nagrodę główną i co najwyżej dwa wyróżnienia.
12. Nagroda jest rzeczowa.
13. Organizator skontaktuje się z nagrodzonymi do 8 grudnia 2017 roku.
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14. Ogłoszenie nazwiska laureata nagrody głównej i wręczenie pozostałych nagród nastąpi 11 grudnia
2017 podczas konferencji, w Oławie.
15. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych,
a także do nieprzyznania nagrody głównej.

Załącznik nr 1
Imię i nazwisko autora
Nazwa szkoły
Klasa
Adres i numer telefonu autora
Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego ucznia
Dane kontaktowe szkoły
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