
  

 

2023  ROKIEM  MIKOŁAJA  KOPERNIKA 

MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS  LITERACKI 

 

Pod  Honorowym  Patronatem 

                             Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 

 

     Regulamin 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie. 

 

2. Cele Konkursu: 

 

➢ rozwijanie zainteresowań naukami ścisłymi wśród młodzieży szczecińskich szkół; 

➢ zachęcanie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości 

literackiej; 

➢ rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich 

twórczości. 

3. Zasady uczestnictwa w Konkursie: 

❖ Uczestnikami Konkursu są uczniowie szczecińskich szkół ponadpodstawowych oraz 

szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. 

❖ Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać krótki esej lub rozprawkę na jeden                   

z tematów: 

1) „Czy Mikołaj Kopernik może być wzorem dla współczesnej młodzieży?” 

2) „Mikołaj Kopernik człowiekiem Odrodzenia”. 

❖ Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku 

polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach. 

❖ Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę. 

❖ Esej lub rozprawka zgłoszone do Konkursu nie może przekraczać 4 stron 

znormalizowanego maszynopisu. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman,              

w stopniu 12, margines 2,5 cm, Interia 1,5 wiersza i wydrukować jednostronnie. 

❖ Pracę konkursową należy przesłać w trzech egzemplarzach maszynopisu oraz                  

w wersji elektronicznej zapisanej w formie doc. Lub docx. na nośniku CD na adres 

organizatora Konkursu: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

ul. Batalionów Chłopskich 115 

70-760 Szczecin                                                                                                     

do dnia 30 listopada 2022 r. z dopiskiem „Konkurs Literacki” 



❖ Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie przez każdego 

z uczestników KARTY ZGŁOSZENIOWEJ dołączonej do niniejszego Regulaminu                                               

(załącznik nr 1). 

❖ Utwór należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora. Do pracy należy dołączyć 

kopertę zawierającą wypełnioną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi autora, 

adresem szkoły oraz danymi dotyczącymi nadesłanego utworu – temat utworu oraz 

oznaczenie gatunku literackiego (esej lub rozprawka). 

❖ W przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia, należy przesłać 

zgodę rodziców/prawnego opiekuna do uczestnictwa w Konkursie. 

❖ Koszty dostarczania prac pokrywają uczestnicy Konkursu. 

❖ Prace przesłane po terminie (decyduje data wpływu) lub wykonane zbiorowo, nie 

będą rozpatrywane. 

❖ Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną 

twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami 

ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą                    

w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek 

innych utworów. 

❖ Prace będzie oceniała Komisja Konkursowa powołana przez organizatora Konkursu. 

❖ Kryteria oceniania: 

▪ umiejętność posługiwania się językiem polskim   0-2 pkt. 

▪ samodzielność i oryginalność     0-2 pkt. 

▪ ogólna estetyka pracy      0-1 pkt. 

▪ twórczy charakter utworu     0-3 pkt. 

▪ spójność stylistyczna      0-2 pkt. 

▪ poziom literacki pracy      0-5 pkt. 

▪ spójność z tematem pracy     0-2 pkt. 

▪ poprawność stylistyczna i językowa utworu   0-2 pkt. 

❖ punkty przyznawane są w systemie 0,2 punktu. Maksymalna liczba punktów możliwa 

do uzyskania – 19. 

❖ Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe. Dla nauczycieli                              

i opiekunów, których uczestnicy Konkursu wpiszą do karty zgłoszeniowej, jako 

konsultantów przy powstawaniu prac, przewidziane są podziękowania. 

❖ Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 20 grudnia 2022 r.  

❖ Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora Konkursu  

www: http//ceogr. edu.pl 

❖ Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna. 

❖ Wręczenie nagród laureatom Konkursu odbędzie się 19 lutego 2023 r. podczas 

Seminarium podsumowującego obchody Roku Kopernikańskiego w Zespole Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie. 

❖ Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej organizatora Konkursu 

www: http//ceogr.edu.pl 

4.  Postanowienia końcowe: 

✓ Nadsyłając pracę konkursową, autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie 

w tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez organizatora Konkursu w celu jego 

popularyzacji. 

✓ Prace nie będą zwracane. 

✓ Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin. 



✓ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym Regulaminie, 

jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne. 

✓ W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem (zał. nr 1), stosuje się 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

✓ Informacje o Konkursie można uzyskać: 

telefonicznie pod numerem   91 461 23 79 

e-mail      kmf@op.pl 

 

ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE 

 
Organizator Konkursu – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie 
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         ZAŁĄCZNIK NR 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

         ………………………………….. 

pieczęć szkoły         data 

 

Zgłoszenie do udziału w Konkursie Literackim                                                                                 

„ 2023 Rokiem Kopernikańskim” 

 

*prosimy wypełnić pismem drukowanym 

 

Autor pracy: 

imię   …………………………………..    rok urodzenia  …………………… 

nazwisko …………………………………..    klasa   …………………… 

adres domowy: 

ulica  ………………………………………………………..    kod …………………… 

miejscowość ………………………………………………………..    telefon …………………… 

e-mail  ……………………………………………………….. 

Rodzic/opiekun prawny: 

imię …………………………………………………  nazwisko …………………………………………… 

podpis: 

autora pracy    …………………………………………………………………………………………….. 

rodzica/opiekuna prawnego  …………………………………………………………………………………………….. 

Opiekun/konsultant powstałego utworu:    

                                                                                                                                                                                                 

imię ………………………………………………..  nazwisko ……………………………………………. 

Temat pracy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Forma literacka ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczenie: 

 

Oświadczam, że praca konkursowa jest wykonana samodzielnie przez autora i nie była wcześniej 

publikowana i nagradzana w innych konkursach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez organizatora Konkursu w celach wynikających z Regulaminu tego Konkursu, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz.833                    

z późn. zm.) 

Poprzez wysłanie pracy na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora Konkursu prawo do 

wykorzystania ich w publikacjach oraz innych mediach, o których zadecyduje organizator. 

Oświadczam, że w pełni akceptuję warunki Regulaminu. 

 

 

………………………………. ………………………………………………  …………………………………………………….. 

 data   podpis autora   podpis rodzica/opiekuna prawnego

  

     

 


