
 

 

KONKURS LITERACKI 
DLA UCZNIÓW LICEUM 

POWIATU CHOJNICKIEGO I CZŁUCHOWSKIEGO  

POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO 

SYBIR - „MOJA” HISTORIA 

CZŁUCHÓW 2019/20 

 



REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH 

POWIATU CHOJNICKIEGO I CZŁUCHOWSKIEGO 

SYBIR - „MOJA” HISTORIA 

§ 1  

Organizator  konkursu 

Organizatorem konkursu jest Związek Sybiraków oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie. 

 

§ 2  

Terminy konkursu 

Konkurs rozpocznie się 15.11.2019 , a prace należy dostarczyć do organizatora  do 27.01.2020 r.         

Rozstrzygnięcie konkursu i  wręczenie nagród laureatom nastąpi  10.02.2020 o godz. 17.00 w siedzibie 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie przy ulicy Szczecińskiej 5. 

 

§ 3  

Cele konkursu 

  pogłębianie wiedzy historycznej 

 upowszechnianie wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego 

 lepsze poznanie własnych korzeni, zbliżenie pokoleń 

 doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy 

 

§ 4  

Tematyka konkursu 

1. Praca konkursowa w formie OPOWIADANIA musi być związana z historią zsyłki na Sybir 

 w okresie II Wojny Światowej. 

2. Powinna być napisana z  narracją w  pierwszej osobie. 

3. Wybór prezentowanych treści pozostawiony jest autorowi pracy w ramach tematu konkursu. 

Opowiadanie może być oparte na faktach zaczerpniętych z historii rodzinnych lub literatury 

historycznej ale może być też fikcją autora mieszczącą się w ramach określonych regulaminem 

konkursu. 

 



§ 5 

Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą brać udział  uczniowie szkół średnich powiatu chojnickiego i człuchowskiego 

2. Uczestnictwo w konkursie zapewnia uczniom nadesłanie pracy konkursowej w terminie i formie 

określonej niniejszym regulaminem. 

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 opowiadanie nigdzie wcześniej niepublikowane 

i nienagradzane w innych konkursach. 

4. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane przez organizatora konkursu , 

będącego jednocześnie ich  administratorem, jedynie w celach związanych z 

przeprowadzeniem konkursu, w szczególności będą służyły do komunikacji z laureatami 

konkursu. 

5. Prace z dopiskiem: SYBIR -KONKURS LITERACKI należy dostarczać do 27.01.2020 na adres: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie  77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 5 

(Wypożyczalnia dla Dorosłych – I piętro,  w przypadku osobistego dostarczenia) 

 

§ 6  

Forma prac konkursowych 

1. Praca konkursowa o objętości - nie mniej niż dwie strony formatu A4 i nie przekraczająca 

sześciu stron,  powinna być przesłana w dwóch formach: 

a. formie wydruku na papierze formatu A4, czcionka 12, interlinia 1,5 

b. formie elektronicznej (CD). 

2. Praca w obu formach podpisana powinna być HASŁEM  

3. Do pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie oznaczonej HASŁEM  formularz zgłoszeniowy 

(załącznik nr 1) z następującymi informacjami: 

a. tytuł opowiadania 

b. imię, nazwisko, wiek autora 

c.  numer telefonu kontaktowego 

d. adres e-mail autora 

e. nazwa i adres szkoły 

f. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 

g. zgoda na nieodpłatne publikowanie pracy  



§ 7  

Komisja konkursowa 

Zgłoszone prace oceniać będzie trzyosobowa komisja konkursowa powołana przez organizatorów. 

 

§ 8  

Kryteria oceny 

1.  Zgodność z tematem konkursu 

2. Oryginalność prezentowanych treści 

3. Walory literackie 

 

§ 9  

Ogłoszenie wyników 

1. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody pieniężne w wysokości: 

             I miejsce -400 zł 

             II miejsce-200 zł 

            III miejsce-100 zł 

             i ewentualnie  wyróżnienia. 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi  7 lutego 2020 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej  

           Organizatora:  www.bibliotekawczluchowie.pl  

3. Nagrodzeni uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni niezwłocznie drogą telefoniczną. 

4. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 10 lutego (poniedziałek) 2020 r. w siedzibie Organizatora 

 przy ul. Szczecińskiej 8  o godzinie 17.00. 

 

§ 10  

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu, zmianę terminu wskutek 

 nieprzewidywalnych okoliczności. 

2. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom. 

3. Wszelkie zapytania związane z konkursem należy kierować do przedstawiciela Organizatora 

    Sławomira Dąbrowskiego tel. :668 385 567, email: daber99@op.pl 

 

http://www.bibliotekawczluchowie.pl/
mailto:daber99@op.pl


Przykładowa literatura: 

1. Gustaw Herling-Grudziński – „Inny świat” 

2. Jerzy Krzysztoń – „Wielbłąd na stepie” 

3. Zbigniew Domino –„Syberiada Polska”, „Zaklęty krąg” 

4. Halina Auderska – „Ptasi gościniec”, „Babie lato” 


