
Fundacja dla Rozwoju

ogłasza konkurs literacki

dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Konkurs polega na napisaniu 

opowiadania

na dowolny temat. 

Uczestnicy konkursu dostarczają swoje prace na adres 05-261 Marki, ul. Klonowa 7 

oraz  w  formie  elektronicznej  na  skrzynkę  e-mail  fdlar@o2.pl  

do dnia  31 grudnia 2006 r. włącznie. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Fundacji 

dla  Rozwoju  w  terminie  dwóch  tygodni  od  zakończenia  okresu  zgłoszeniowego 

(15.01.2007).

Dokładne informacje na temat konkursu wraz z jego pełnym regulaminem dostępne są 

na  stronie  internetowej  Fundacji  dla  Rozwoju:  www.fdlar.pl w  dziale  „Konkurs 

Literacki”. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem.

Patronat nad konkursem sprawują

Starosta Powiatu Wołomińskiego               Księgarnia Szkolna VOLUMEN

http://www.fdlar.pl/


Dodatkowe informacje

Czy  literatura  naprawdę  odchodzi  do  lamusa?  Mamy  nadzieję,  że  uczestnicy  konkursu 

udowodnią, że nie. W czasach tak szybkiego rozwoju techniki jest też miejsce dla miłośników 

literatury, dla większych i mniejszych amatorów pióra. 

Pragnąc  wyróżnić  osoby,  które  uważają,  że  mają  talent  oraz  zachęcić  innych  do  starań, 

Fundacja  dla  Rozwoju  zorganizowała  konkurs  dla  uczniów  gimnazjów  i  szkół 

ponadgimnazjalnych  z  wykluczeniem  szkół  wyższych,  którym  zadaniem  jest  napisanie 

opowiadania na dowolny temat, pozwalający uczestnikom zaprezentować swoje możliwości 

literackie  i  inwencję  twórczą.   Nadesłana  praca  powinna  spełniać  wymogi  formalne 

opowiadania i  ilościowo zawierać się w przedziale od 15000 do 20000 znaków. Aby nadać 

konkursowi  smaku  i  dzięki  rywalizacji  podnieść  poziom,  przewidziane  zostały  nagrody. 

Nagradzane  są  trzy  pierwsze  miejsca.  Dodatkową  nagrodę  będzie  zamieszczenie  prac 

laureatów na wyodrębnionej stronie Fundacji www.fdlar.pl.

Prace konkursowe oceniane są przez trzyosobowe jury, które wyłoni laureatów w terminie 

czternastu  dni  od  zakończenia  napływania  zgłoszeń.  Aby  opowiadanie  mogło  zostać 

ocenione, uczestnicy muszą je dostarczają swoje prace na adres 05-261 Marki, ul. Klonowa 7 

oraz  na skrzynkę e-mail fdlar@o2.pl. Zapewniamy, że żadna praca  nie będzie wykorzystana 

do celów niezwiązanych z konkursem bez zgody autora.

Ocenie podlega w pierwszej kolejności poprawność formalna tekstu, poprawność językowa 

(styl, ortografia, składnia). Ważnym komponentem branym pod uwagę w ocenie opowiadania 

będzie jego temat. Liczymy tu szczególnie na pomysłowość uczestników konkursu. W dalszej 

części ocenie podlegać będzie strona estetyczna pracy, w szczególności jej przejrzystość.

Konkurs ten – podobnie jak wszystkie  inne – opatrzony jest  regulaminem, który stanowi 

podstawę w kwestii zobowiązań uczestników i organizatorów konkursu.

Czas trwania konkursu: od 06.11.2006 do 31.12.2006

Ogłoszenie wyników: 15.01.2007



REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

I. Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Dokument ten, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady i warunki przystąpienia 
do konkursu literackiego.

2. Określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:
a. Fundacja  dla  Rozwoju  -  Fundacja  dla  Rozwoju,  KRS  nr 0000250809, 

REGON 140440495,  NIP 1132596220,  adres  korespondencyjny  
05-261  Marki,  ul.  Klonowa  7,  właściciel  stron  www.fdlar.pl,  zwana  dalej 
Fundacją lub Organizatorem,

b. Uczestnik lub autor – osoba, która uczestniczy w konkursie,
c. Praca  konkursowa  –  strona  internetowa  stworzona  i  nadesłana  przez 

uczestnika,
d. Laureat konkursu – osoba, której praca konkursowa zajęła miejsca od 1. do 3. 

w konkursie,
e. Jury  –  komisja  w  składzie  trzyosobowym,  oceniająca  prace  konkursowe, 

powołana przez Zarząd Fundacji.
II. Praca konkursowa

§ 2.
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i w szkół ponadgimnazjalnych.
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć studenci i absolwenci szkół.
3. Przedmiotem konkursu jest opowiadanie napisane przez uczestnika na dowolny temat, 

w wyznaczonym terminie.
4. Każdy z uczestników może nadesłać jedynie jedną pracę konkursową.
5. Konkurs trwa w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursu.

§ 3.
1. Autor składa oświadczenie, że:

a. Wykonał  pracę  konkursową  samodzielnie  i  we  własnym  zakresie, 
oraz że do wykonania  pracy  konkursowej  nie  wykorzystywał  w sposób 
nieuprawniony praw autorskich osób trzecich,

b. Posiada  wyłączne  prawa  autorskie  osobiste  i majątkowe  do  całej  pracy 
konkursowej,

c. Żadna osoba trzecia nie posiada praw autorskich osobistych lub majątkowych 
do pracy konkursowej.

2. Autor składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
do celów związanych z konkursem.

§ 4.
Opowiadanie może składać się maksymalnie z 20000 znaków, ale nie mniej niż z 15000. 

§ 5.
Praca konkursowa nie może naruszać prawa, dóbr osobistych lub moralności publicznej 
albo skutkować takim naruszeniem.

§ 6.
Teksty,  które  w  swojej  formie  nie  są  opowiadaniami  zostają  automatycznie  usunięte 
z konkursu i jury w żadnym wypadku nie będzie rozpatrywać możliwości ich udziału.

§ 7.
1. Praca konkursowa nie może być wykorzystana do celów niezwiązanych z konkursem, 

bez pisemnej zgody autora lub jego opiekuna prawnego.
2. Prawa autorskie do pracy konkursowej posiada tylko i wyłącznie jej autor.



III. Wysyłanie prac
§ 8.

1. Pracę konkursową należy dostarczyć w czasie trwania konkursu na adres i skrzynkę
 e-mail wskazane w ogłoszeniu konkursu.

2. Praca powinna być wysyłana w załączniku jako pełen tekst opowiadania wraz z jego 
tytułem. 

3. Koperta i e-mail z pracą konkursową powinny być zatytułowane „Konkurs Literacki”.
4. Na kopercie z pracą i w treści e-maila, uczestnik powinien wskazać: imię, nazwisko, 

wiek, szkołę i adres szkoły oraz złożyć oświadczenia, o których mowa w § 3.

IV. Ocenianie
§ 10.

1. Proces oceniania jest wewnętrzną dyskusją między członkami jury, mający na celu 
wyłonić trzy najlepsze prace.

2. Jury dokonuje oceny prac i podejmuje ostateczną decyzję w terminie czternastu dni od 
dnia zakończenia przyjmowania prac.

§ 11.
1. Prace oceniane są w dwóch etapach:

a. Etap  pierwszy:  strona  formalna  –  gdzie  oceniana  jest  zgodność  tekstu  z 
wyznacznikami opowiadania oraz poprawność językowa.

b. Etap drugi: estetyka pracy i  strona tematyczna opowiadania (pomysłowość, 
kreatywność)

2. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest spełnienie wymogów oceny określonych 
w pierwszym etapie.

V. Wyniki
§ 12.

1. Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  na  stronie  Fundacji  dla  Rozwoju  z  chwilą 
podjęcia ostatecznej decyzji przez jury.

2. Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą elektroniczną o miejscu jakie zajęli 
w konkursie.

3. Każdy  niezadowolony  z  rozstrzygnięcia  konkursu  uczestnik  może  odwołać  się 
pisemnie od decyzji jury do Zarządu Fundacji w terminie siedmiu dni od ogłoszenia 
wyników.

4. Ostateczne  wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  na  stronie  Fundacji  dla  Rozwoju 
w terminie czternastu dni od ogłoszenia decyzji przez jury.

§ 13.
1. Autorzy trzech najlepszych prac zostaną nagrodzeni.
2. Zarząd Fundacji wskazuje nagrody w ogłoszeniu konkursu.

VI. Postanowienia końcowe
§ 14.

1. Jedyna i obowiązująca wersja Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej 
Organizatora.

2. Regulamin obowiązuje od chwili ukazania się na stronie.
3. Zmiany w Regulaminie nie będą dokonywane w trakcie trwania konkursu.
4. W  przypadku,  gdy  liczba  uczestników  konkursu  będzie  mniejsza  niż 3,  konkurs 

zostanie unieważniony.


