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Regulamin III Jesiennego Konkursu Literackiego 

„Daj zwierzakom głos”  
 

Kreatywne pisanie to wspaniała okazja, aby spojrzeć na świat cudzymi oczami. Wyobrazić sobie, co 

przeżywają inni. W tegorocznej edycji Konkursu Literackiego FPSN zachęcamy dzieci i młodzież do 

spojrzenia na świat oczami zwierząt.  

 

Gdyby zwierzęta potrafiły mówić ludzkim głosem? Co bym nam opowiedziały? Gdyby przeżywały po ludzku 

swoje przygody? Zwierzęta nie potrafią mówić, ale potrafią kochać, cieszyć się i smucić, bawić się i psocić, 

czuć i tęsknić. Są ważną częścią naszego świata. Aby zrozumieć zwierzęta, trzeba mieć otwartą głowę, 

dobre serce oraz mnóstwo fantazji i wyobraźni! A tacy właśnie są uczniowie polonijnych szkół.  

Czas zatem zasiąść przed laptopem, albo chwycić za długopisy i dać zwierzakom głos!  

 

Na opowiadania czekamy przez całą jesień i część zimy bo do 15 stycznia 2023. 

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

 

§1 Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu literackiego jest Forum Polskich Szkół w Holandii, organizacja dachowa 

zrzeszająca Polskie Szkoły z terenu Holandii. 

  

§2 Uczestnicy konkursu 

 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież polonijna mieszkające w Holandii w wieku od 8 do 18 

lat.  

 

Kategorie wiekowe:   

Prace oceniane będą w przedziałach wiekowych: 

• 8-9 

• 10-11 

• 11-12  

• 13-14  

• 15-18  

 

Liczy się rzeczywisty wiek dziecka - ukończone lata w momencie przeprowadzania konkursu (grudzień 

2022) 

Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę kategorii wiekowych. 

  

§3 Cel konkursu 

 

Celem konkursu jest:  

 

• Kształtowanie i rozwój umiejętności literackich dzieci i młodzieży. 
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• Zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości literackiej na forum 

publicznym. 

• Kształtowanie i rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych twórców. 

• Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnego wizerunku samego siebie. 

• Poszukiwanie nowych środków wyrazu literackiego w twórczości dzieci i młodzieży. 

• Rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

• Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości autorów, a także popularyzowanie ich twórczości 

artystycznej.  

 

§4 Przedmiot konkursu 

 

• Przedmiotem konkursu jest napisanie pracy literackiej zgodnej z tematem konkursu. 

• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac literackich. 

• Historia ma być wymyślona samodzielnie przez dziecko. 

• Tekst ma być napisany samodzielnie przez dziecko,  z wyjątkiem grupy wiekowej 8-9, kiedy to 

rodzice mogą pomóc spisać tekst. Dziecko samodzielnie wymyśla i opowiada historię, rodzina 

nagrywa opowiadaną historię, którą pomaga dziecku spisywać. 

• Tekst nie może być dotychczas nigdzie nie publikowany. 

• Długość tekstu: Praca napisana na komputerze - wielkość czcionki 12 z odstępami 1,5, 

składająca się z minimalnie 1 a maksymalnie 3 stron formatu A4. 

• Do pracy można dołączyć ilustracje wykonane przez dziecko. 

 

 

§5 Dane autorów prac konkursowych 

 

Na początku pliku z tekstem opowiadania należy podać: imię i nazwisko Autorki / Autora. 

 

W mailu zgłoszeniowym należy wysłać: 

1. Pracę konkursową napisaną w wordzie. 

2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy. 

3. Skan lub zdjęcie podpisanego przez rodziców oświadczenia. 

 

 

§6 Terminy 

Prace należy przesłać mailem na adres: info@fpsn.nl. 

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa  15 stycznia 2023 roku. 

Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

Do zgłoszenia można załączyć fotografię ilustracji lub jej skan. 

 

§7 Rozstrzygnięcie konkursu  

Jury:  

Jurorzy konkursu zostaną powołani przez Organizatora konkursu. 

Jurorami w konkursie nie mogą być osoby, których dzieci biorą udział w konkursie.  

Każdy juror indywidualnie ocenia i punktuje prace w każdej kategorii wiekowej osobno. 
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Punktacja jest podsumowywania, żeby wyłonić zwycięzców w każdej kategorii. Werdykt jurorów jest 

niepodważalny. 

Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w danej kategorii wiekowej lub przyznania wyróżnienia. 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi najpóźniej do końca roku szkolnego 2022/2023. 

 

Kryteria oceny:   

Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

1) pomysłowość, treść, historia, zgodność z tematem, 

2) forma literacka, styl, język, 

3) nie oceniamy ortografii, poprawności językowej (robimy korektę przed pokazaniem prac jurorom). 

 

 

Nagrody:  

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

Laureaci otrzymają pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. 

Nagrody i dyplomy otrzymają autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac.  

Najciekawsze prace (laureatów i osób wyróżnionych) zostaną opublikowane na stronach organizatora i 

partnerów konkursu. 

 

§8 Dane osobowe 

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. 

 

Administratorem danych osobowych uczestników jest Forum Polskich Szkół w Holandii info@fpsn.nl. 

 

Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

 

Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

 

§9 Postanowienia końcowe 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z Organizatorem: info@fpsn.nl. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Tytuł :   ………………………………………………………………………..……......….............................................................……… 

Imię i nazwisko autorki/autora  pracy     …………........……………..….......................................……...…………………..………… 

Data urodzenia autorki/ autora pracy:     ………………………….....………..............................…………….....…………………........ 

Przedział wiekowy    ……………………………………………………………..…................................………………….........……………….… 

Szkoła polonijna (jeśli dotyczy) …………………………………………....……………...........................………………........……………….. 

Telefon kontaktowy  ……………………………………………………………......…………............................……………........………………. 

Kilka słów o autorze pracy: ....................................................................................................................................... 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu:  

 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie literackim organizowanym przez Forum 

Polskich Szkół w Holandii 

 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego dziecka: .................................................................................................. 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie literackim. 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych 

osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu  

 

3. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w 

materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 

 

4. Wyrażam zgodę na udostępnianie zdjęcia mojego dziecka  

 

 

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

Miejscowość i data 

 

 

…………………………………………………………………………………………….....… 
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Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu 


