
Regulamin konkursu plastyczno- literackiego Polsko nie jesteś już niewolnicą.  
 
1. Postanowienia ogólne 
1.1.Regulamin dotyczy konkursu plastyczno-literackiego Polsko nie jesteś już niewolnicą. 
1.2.Organizatorem konkursu jest Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Słubicach. 
1.3.Konkurs zorganizowano w ramach 100. rocznicy odzyskania niepodległości                        
przez Polskę. 
1.5.Prace należy składać  w sekretariacie  lub nadsyłać e-mailem do  05.11.2018. 
2. Warunki uczestnictwa w konkursie 
2.1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół  ponadpodstawowych oraz klas 7. i 8. szkół 
podstawowych. 
2.2.Udział w konkursie jest bezpłatny. 
2.3.Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
Uczestnika zgodnie z RODO. 
2.4.Warunkiem uczestnictwa w konkursie literackim jest dostarczenie jednego egzemplarza 
pracy napisanej samodzielnie i wcześniej niepublikowanej (czcionka Times New Roman,                 
12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm). 
2.5. Do pracy należy dołączyć krótką informację o autorze (imię, nazwisko, klasa, tytuł pracy, 
nazwisko nauczyciela opiekuna). 
2.6.Pracę należy dostarczyć do sekretariatu  do dnia 5 listopada 2018 r. 
3. Zasady konkursu 
3.1.Tematem przewodnim konkursu plastyczno-literackiego Polsko nie jesteś już niewolnicą 
jest  100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. 
3.2.  Praca wykonana w dowolnej technice literackiej (opowiadanie, list, rozprawka itp.) oraz  
dołączona do niej ilustracja. 
3.3.Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 
3.4.Ilustracja oraz praca literacka musi nawiązywać do 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości.  
3.5.Utwory liryczne jak i epickie powinny spełniać cechy rodzaju literackiego, do którego 
należą. 
3.8.Oceniane będą: wybrana przez ucznia forma literacka, realizacja pomysłu, zawartość 
merytoryczna, kompozycja, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowo-
stylistyczna, bogactwo słownictwa, środków stylistycznych, estetyka pracy. 
4. Przebieg konkursu 
4.1.Konkurs jest jednoetapowy. 
4.2.Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do konkursu uczniów. 
4.3.Zostaną wybrane trzy najlepsze prace. 
4.4.Liczba uczestników nie jest określona. 
5. Ogłoszenie wyników 
5.1.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12.11.2018. 
5.2.Nazwiska laureatów pojawią się na stronie internetowej i na Facebooku Uniwersyteckiego 
Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach. 
6. Laureaci konkursu – nagrody 
1. miejsce: karta podarunkowa empik na kwotę 200 zł  
2. miejsce: karta podarunkowa empik na kwotę 150 zł 
3. miejsce: karta podarunkowa empik na kwotę 100 zł 
 
 


