
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO  
Daj się ponieść wyobraźni  

i napisz opowiadanie o swoim niezwykłym dokonaniu,  

które mógłbyś zakończyć zdaniem 

 „Eureka! Jestem jak Mikołaj Kopernik!”  

1. Cele konkursu 
 Uczczenie 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika  

 Rozwijanie umiejętności literackich, 

 Rozwijanie wyobraźni, 

 Uwrażliwienie na bogactwo języka ojczystego, 

 Poszerzanie wiedzy z teorii literatury, 

2. Uczestnicy 
 Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII. 

3. Wymogi konkursowe 
 Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać opowiadanie o objętości od 2 do 3 stron 

formatu A4 maszynopisu lub wydruku komputerowego, czcionką Times New Roman 

rozmiar 14, interlinia 1,5 wiersza. Prace niespełniające wymogów formalnych 

nie będą brane pod uwagę. 

 Autorem pracy może być jedna osoba. 

 Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie pięć prac. 

 Do pracy należy przymocować metryczkę zawierającą informacje o autorze pracy i jego 

opiekunie oraz oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych. 

Wzór metryczki wraz z oświadczeniem w załączniku i na stronie internetowej naszej 

szkoły www.sp1kopernik.pl . 
 Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane przy wyłonieniu laureatów 

i przyznaniu nagród. Podając je, uczestnik konkursu oraz reprezentowana przez niego 

szkoła, wyrażają zgodę na ich opublikowanie na stronie internetowej organizatora. 

4. Kryteria oceniania 
 Jury będzie brało pod uwagę 

 treść opowiadania 

 poprawność składniową, stylistyczną, bogactwo środków językowych,  

 ortografię 

5. Terminy: 
 Prace konkursowe prosimy nadsyłać do 10 lutego 2023 r. na adres: 

Szkoła Podstawowa nr1; ul. Kopernika 9; 05 – 300 Mińsk Mazowiecki; 

z dopiskiem KONKURS KOPERNIKOWSKI   

 Wręczenie dyplomów i nagród laureatom odbędzie się 3 marca 2023r. ok godz. 11:00. 
 

Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zatrzymane przez organizatorów 

i wzbogacą zbiory szkolnego „Kącika Mikołaja Kopernika”. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia pracy (lub jej fragmentów) na stronie internetowej  

Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowiecki 

 

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z konkursem prosimy kierować mailowo 

konkurssp1kopernik@wp.pl do organizatorek: 

Małgorzaty Szczęsnej, Małgorzaty Nowickiej, Justyny Kulmy, Bożeny Polkowskiej,  

http://www.sp1kopernik.pl/

