
VI edycja Literackiego Konkursu Fantasy W kręgu Śródziemia 

   

REGULAMIN  

   

CHARAKTERYSTYKA KONKURSU  

◊ Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie. 

Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Dzielnicy Warszawa Bielany.  

◊ W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych w Warszawie.  

◊ Konkurs odbywa się w trzech kategoriach tematycznych. W każdej kategorii uczestnik konkursu ma 

za zadanie napisać opowiadanie z gatunku fantasy z wykorzystaniem wskazanego motywu.  

Kategoria I: motyw tematyczny – MUZYKA  

Kategoria II: motyw tematyczny – RZEŹBA  

Kategoria III: motyw tematyczny – MASZYNA  

◊ Uczestnicy są zobowiązani do napisania prac o objętości od 5 do 6 stron.  

◊ Prace muszą być napisane czcionką Times New Roman wielkości 12 pkt. z interlinią 1,5 wiersza, 

wydrukowane na papierze formatu A4.   

◊ Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę w jednej wybranej kategorii.  

◊ Szkoła może zgłosić do konkursu najwyżej trzy prace. Mogą one być z jednej kategorii tematycznej 

lub różnych. W przypadku przesłania przez szkołę więcej niż trzech prac żadna z nich nie zostanie 

dopuszczona do konkursu.   

◊ W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace napisane samodzielnie i niepublikowane wcześniej 

w wydawnictwach drukowanych czy Internecie.  

◊ Prace konkursowe muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły oraz 

numerem kategorii tematycznej – informacje te należy umieścić na ostatniej stronie pod tekstem.  

◊ Do każdej pracy musi być dołączone następujące wypełnione i podpisane dokumenty: formularz 

zgłoszeniowy oraz zgoda rodziców / opiekunów.  

◊ Prace konkursowe wraz z dwoma dokumentami wspomnianymi w poprzednim podpunkcie należy 

w wyznaczonym terminie dostarczyć do SP 209: w wersji papierowej (osobiście lub pocztą tradycyjną) 

lub zeskanowane pocztą elektroniczną na adres: konkursfantasy209@gmail.com.  

  

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH  

◊ Zgodność z wyznacznikami gatunkowymi literatury fantasy.  

◊ Oryginalność i atrakcyjność ujęcia tematu.   

◊ Walory literackie pracy.  

◊ Poprawność językowa pracy.  



  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY  

◊ Komisja konkursowa przyznaje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich trzech kategoriach.  

 ◊ Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania kompletu nagród oraz przyznania nagród 

równorzędnych.  

◊ Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe, zaś ich nauczyciele – pisemne 

podziękowania.   

◊ Pozostali uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymują pisemne podziękowania.  

  

TERMINY  

◊ 11 lutego 2019 r. – przesłanie pocztą elektroniczną do szkół informacji o konkursie wraz z 

regulaminem, wzorem formularza zgłoszeniowego i zgody dla rodziców / opiekunów.  

◊ 19 kwietnia 2019 r. – ostateczny termin dostarczenia prac konkursowych do SP 209.  

◊ maj 2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej SP 209 oraz dostarczenie 

laureatom zaproszeń na uroczystość wręczenia nagród.  

◊ czerwiec 2019 r. – uroczystość wręczenia nagród w SP 209.   

  

UWAGI KOŃCOWE  

◊ Wszelkie informacje na temat konkursu są dostępne na stronie internetowej SP 209: 

szkolapodstawowa209.edupage.org (zakładka „Konkursy”). 

◊ Pytania dotyczące konkursu należy kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: konkursfantasy209@gmail.com. 


