
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

„LIST INSPIROWANY MUZYKĄ CHOPINA 

Z ELEMENTAMI OPISU PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH”

(do wybranej przez ucznia osoby)

1. Organizator : 

Zespół Szkół w Sochaczewie -

 

2. Cele konkursu: 

- upamiętnienie i przybliżenie postaci Fryderyka Chopina,

- popularyzacja życia i działalności Patrona Szkoły poprzez rozwijanie fantazji i wyobraźni 

uczniów, 

- doskonalenie umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnej,

- upowszechnienie zainteresowań litera

 

3. Warunki uczestnictwa: 

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I 

- teksty napisane przez uczniów muszą być pracami autorskimi,

- niedozwolone jest składanie prac będących kombinacją tekstów, np. znalezionych 

w Internecie, 

- każdą pracę należy oznaczyć na każdej stronie godłem (pseudonimem artystycznym), dane 

uczestnika konkursu muszą znajdować się w osobnej, zaklejonej kopercie dołączonej do 

tekstów  i również oznaczonej godłem,

- prace bez godła lub oznaczone 

- teksty i kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć na adres: 

 

Zespół Szkół w Sochaczewie 

Gimnazjum nr 3  

Im. Fryderyka Chopina  

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

„LIST INSPIROWANY MUZYKĄ CHOPINA  

Z ELEMENTAMI OPISU PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH”

(do wybranej przez ucznia osoby) 

 

-  Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie. 

upamiętnienie i przybliżenie postaci Fryderyka Chopina, 

popularyzacja życia i działalności Patrona Szkoły poprzez rozwijanie fantazji i wyobraźni 

doskonalenie umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnej, 

upowszechnienie zainteresowań literackich wśród dzieci.  

konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III gimnazjum, 

teksty napisane przez uczniów muszą być pracami autorskimi, 

niedozwolone jest składanie prac będących kombinacją tekstów, np. znalezionych 

każdą pracę należy oznaczyć na każdej stronie godłem (pseudonimem artystycznym), dane 

uczestnika konkursu muszą znajdować się w osobnej, zaklejonej kopercie dołączonej do 

i również oznaczonej godłem, 

prace bez godła lub oznaczone jawnie imieniem i nazwiskiem nie będą oceniane,

teksty i kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć na adres:  

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

Z ELEMENTAMI OPISU PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH” 

popularyzacja życia i działalności Patrona Szkoły poprzez rozwijanie fantazji i wyobraźni 

niedozwolone jest składanie prac będących kombinacją tekstów, np. znalezionych  

każdą pracę należy oznaczyć na każdej stronie godłem (pseudonimem artystycznym), dane 

uczestnika konkursu muszą znajdować się w osobnej, zaklejonej kopercie dołączonej do 

jawnie imieniem i nazwiskiem nie będą oceniane, 



ul. Chopina 99 

96-500 Sochaczew 

prace proszę wysyłać do 27 stycznia 2017 r., 

- po rozstrzygnięciu konkursu prace przechodzą na własność organizatora.  

- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród oraz dyplomów będzie miało miejsce podczas 

finału dnia 10 marca 2017 r. w Zespole Szkół w Sochaczewie o godzinie 11.00.  

 

4. Kryteria oceny prac: 

- kreatywność, 

- bogata wyobraźnia, 

- sprawność języka wypowiedzi, prawidłowe: stylistyka, gramatyka, ortografia, interpunkcja, 

- elementy i kompozycja listu. 

 

5. Forma pracy: 

Praca ma mieć formę pisemną, przy zachowaniu następujących wytycznych: 

* czcionka Times New Roman, 

* rozmiar czcionki nr 12, 

* interlinia 1,5, 

* minimum 1 strona - maksymalnie 2 strony A4, 

* prace należy składać w formie wydruku. 

 

 Więcej informacji u Organizatorów:  

Pani Beata Wilczek tel. 510-009-300 

Pani Magdalena Czajkowska tel. 502-266-070 

Pani Sylwia Pędowska tel. 501-893-327 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie! 

 

 

 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO „LIST 

INSPIROWANYMUZYKĄ CHOPINA Z ELEMENTAMI OPISU PRZEŻYĆ 

WEWNĘTRZNYCH” 

 

1 Imię i nazwisko autora listu:  
 
 
 

2 Wiek: 
 

3 Klasa: 
 

4 Opiekun (imię i nazwisko): 
 
 

5 Szkoła: 
 
 

6 Adres szkoły: 
 
 

7 Telefon kontaktowy: 
 
 

Adres e-mail: 
 
 

8 Oświadczam, że zgłoszony do konkursu list jest mojego autorstwa. 
 
 
                                                                   
………………………………………………………………………………….. 
 

9 Wyrażam zgodę na publikację moich prac bez wypłacania z tego tytułu honorarium 
TAK/NIE 
Uwagi: właściwe podkreślić.  
 
………………………………………………………………………………….. 
 

10 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 
Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „List inspirowany muzyką Chopina z 
elementami opisu przeżyć wewnętrznych”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz 929 z późniejszymi 
zmianami)  
 
 
 
………………………………………………………………………………….. 
 



 


