
XXV DNI PAPIESKIE
REGULAMIN

PRZEGLĄDU LITERACKICH PRAC AUTORSKICH

pod hasłem „To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii”

1 Organizator
Organizatorem konkursu jest Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef” w Kalwarii Zebrzydowskiej.

2 Termin
Zgłoszenia prac należy dokonać do 13.05.2022r.

3 Miejsce
Uczestnicy nadsyłając pracę na Konkurs.

4 Cel
Celem organizowanego konkursu jest:

(a) Popularyzacja wiedzy o życiu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II.
(b) Rozbudzanie zainteresowania wśród dzieci osobą wybitnego Polaka.
(c) Motywowanie do naśladowania Świętego Polaka.
(d) Integracja uczniów szkół znajdujących się na terenie naszej gminy i powiatu.

5 Kategorie
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w następujących kategoriach wiekowych:

(a) uczniowie klas IV – VI,
(b) uczniowie klas VII – VIII,
(c) uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach:

(a) „proza”,
(b) „wiersz”.

6 Przebieg konkursu

(a) Uczestnicy mają za zadanie napisać krótki utwór w formie wiersza lub prozy o tematyce religijnej.
(b) Prace powinny być napisane samodzielnie, w języku polskim.
(c) Prace nie powinny być wcześniej publikowane lub nagradzane w innych konkursach.
(d) Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór w kategorii „proza”, a w kategorii „wiersz” maksymalnie

2 utwory.
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(e) Opowiadanie zgłoszone do Konkursu nie może przekraczać 3 stron maszynopisu.
(f) Tekst należy zapisać czcionką Times News Roman o wielkości 12, interlinia 1,5 wersja jednostronna.

7 Kryteria oceny
Prace ocenia komisja konkursowa, powołana przez organizatora konkursu według następujących kryteriów:

(a) poziom literacki pracy,
(b) poprawność stylistyczna i językowa,
(c) oryginalność,
(d) ogólna estetyka utworu.

Od decyzji jury nie ma odwołania.

8 Nagrody i wyróżnienia

(a) Dla zwycięzców konkursu oraz osób wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy.
(b) Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w auli Jana Pawła II w Baszcie Zebrzydowskiego przy

klasztorze oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 28.05.2022r.

9 Uwagi ogólne

(a) Wysłanie zgłoszenia oraz pracy na konkurs jest równocześnie zgodą na wykorzystywanie danych
osobowych na cele konkursu oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas konkursu,
umieszczenie zdjęć na stronach internetowych, jak i w materiałach promocyjnych i prasowych.

(b) Autor zgadza się również na późniejsze opublikowanie pracy przez organizatora na jego stronie inter-
netowej, a także na ewentualną publikację nagrodzonego utworu.

(c) Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.

10 Zgłoszenia

(a) Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego pod adresem
internetowym: http://pksswjozef.cba.pl

(b) Prace należy wgrać przy wypełnianiu formularza elektronicznego.
(c) Prace powinny być zapisane w formacie doc, docx lub pdf.
(d) Plik powinien być nazwany, zgodnie ze wzorem: imię_nazwisko_proza(wiersz).pdf
(e) Jedynie w przypadku problemów z wgraniem pliku poprzez formularz elektroniczny, należy go prze-

słać na adres e-mailowy: pksswjozef@gmail.com.
(f) Zgłoszenia należy dokonać do 13 maja 2022r.
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http://pksswjozef.cba.pl/wydarzenia

