
 
 

BIBLIOTEKA 

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

W KIELCACH 

 

zaprasza do udziału w IV Wojewódzkim Konkursie Literackim 

 

 „O Złote Pióro” 

 

Konkurs jest organizowany pod honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

 

 

Regulamin konkursu „O Złote Pióro” 

§1 

Niniejszy regulamin zwany dalej „regulaminem” określa warunki uczestnictwa w IV Wojewódzkim 

Konkursie Literackim „O Złote Pióro” zwanym dalej „konkursem”, a także oceny prac konkursowych i 

nagradzania zwycięzców. 

 

Cele konkursu 

§2 

Konkurs ma na celu: 

- wzbudzanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, 

- doskonalenie umiejętności wyrażania zainteresowań i przeżyć w formie literackiej, 

- rozwijanie kreatywności i wyobraźni młodzieży, 

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 

Organizator konkursu 

§3 

Organizatorem konkursu jest Biblioteka IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach. 

 

Uczestnicy 

§4 

 

Konkurs jest adresowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych. 

 

 

 



Praca konkursowa 

§5 

Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie pracy literackiej rozwijającej podany temat: Pamiętaj, że 

wszystko można zacząć od nowa. Jutro jest zawsze świeże i wolne od błędów. Lucy Maud Montgomery 

„Ania z Zielonego Wzgórza”.                                                                                                                             

Przedstaw swoją interpretację powyższych słów w oparciu o losy bohaterów ulubionych lektur lub własne 

przeżycia. 

Praca powinna: 

 mieć tytuł, 

 być napisana na komputerze (czcionka 14 Times New Roman),  

 zajmować maksymalnie trzy strony formatu A4. 

Termin składania prac 

§6 

Pracę wraz z kartą zgłoszeniową, oświadczeniem o prawach autorskich oraz oświadczeniem wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1) należy dostarczyć  

do 28 lutego 2023 roku  na adres: IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach, ul. Radiowa 1,  

25-317 Kielce, z dopiskiem: IV Wojewódzki Konkurs Literacki „O Złote Pióro”. Pytania w sprawie 

konkursu prosimy kierować na adres e-mail: biblioteka@4lo.kielce.eu lub telefonicznie  41 36 76 505 

Pracę w pliku doc/docx należy dodatkowo przesłać na adres biblioteka@4lo.kielce.eu 

 

Warunki udziału w konkursie 

§7 

1. Zasady organizacyjne konkursu: 

 uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do 

dostarczonej pracy, 

 uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojej pracy w formie ustalonej przez organizatora 

konkursu, 

 jedna szkoła może zgłosić nie więcej niż 2 prace, 

 prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą brały udziału w konkursie, 

 najlepsze prace wybierze jury składające się z przedstawicieli organizatora, 

 werdykt jury jest ostateczny, 

 zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, których rodzaj i wartość określi organizator konkursu. 

 

2. Konkurs  jest realizowany w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim; 

 za organizację etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele danej szkoły wyłaniając finalistów, za etap 

wojewódzki odpowiada organizator konkursu, który wyłania laureatów (zdobywców miejsc 1-3) 

 etap szkolny przeprowadzają nauczyciele we własnym zakresie, a prace zwycięzców w/w etapu 

szkolnego dostarczają do etapu wojewódzkiego na adres IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

 

Podsumowanie konkursu i wyłonienie laureatów odbędzie się w kwietniu 2023 r. 

O dokładnym terminie i formie odbioru nagród i wyróżnień poinformujemy drogą mailową. 
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