
 REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO  

„KOLORY RADOŚCI I SMUTKU” 

Konkurs współfinansowany przez Miasto Skierniewice w ramach zadania publicznego 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” 
 

1. Organizator konkursu 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Skierniewicach. 

2. Cel konkursu: 

Celem konkursu jest przybliżenie i zainteresowanie młodzieży problematyką zdrowia 

psychicznego, dbania o jego prawidłowy rozwój, dostrzegania i unikania zagrożeń, 

rozwijanie zdolności literackich, prezentacja talentów literackich. 

3. Uczestnicy 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie miasta 

Skierniewice. 

4. Praca literacka „KOLORY RADOŚCI I SMUTKU” 

Warunkiem przystąpienia jest przygotowanie oryginalnej pracy literackiej 

zainspirowanej nazwą konkursu, zawierającej motywy promocji zdrowego trybu życia.  

Forma prac literackich jest dowolna – poetycka lub prozatorska. Może to być: 

opowiadanie, list, esej, kartka z pamiętnika, wiersz, felieton, reportaż, relacja i inne. 

Prace muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim.  

Uczestnik dostarcza na płycie CD lub pendrive tylko jedną pracę konkursową. 

Format pracy nie powinien przekraczać dwóch stron formatu A4, napisaną czcionką 

Times New Roman, rozmiar czcionki – 12, interlinia – 1,5, marginesy – 2,5. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i powielania prac konkursowych, na 

co uczestnicy konkursu wyrażają zgodę. Prace wybrane przez jury będą udostępnione 

szkołom do prowadzenia działań edukacyjnych wśród młodzieży.  

5. Terminy 

Pracę należy dostarczyć do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Rybickiego 6 do dnia 

26.11.2021 r. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia uczestnika oraz 

oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego uczestnika na zgodę do 

upowszechnienia pracy. Ogłoszenie wyników do dnia 04.12.2021r. 

6. Ocena prac 

Prace literackie ocenią członkowie komisji konkursowej wg następujących kryteriów: 

zgodność treści z zakresem tematycznym konkursu, inwencja, oryginalność  

i pomysłowość przedstawionego tematu, dbałość języka polskiego. Do pracy uczestnik 

załącza kartę zgłoszenia - załącznik. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III 

miejsca oraz w kategorii wyróżnienia. 
7. Uwagi końcowe 

Organizator zapewnia nagrody i dyplomy. Nagrodzone prace wykorzystane zostaną  

w konferencji poświęconej profilaktyce uzależnień. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na równorzędne lub do zmiany 

podziału nagród w związku z ustaleniami podjętymi w czasie obrad komisji konkursowej. 

Organizator nie przewiduje zwrotu prac.  


