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Regulamin konkursu:
Cele konkursu:
- Upamiętnienie 100 – lecia powstania szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w
Otwocku,
- Kształtowanie u uczniów umiejętności językowych i literackich,
- Popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży,
- Budzenie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń, oraz rozwijanie indywidualnych literackich
uzdolnień uczniów,
- Wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi.

Organizator konkursu:
- Liceum Ogólnokształcące nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku, 05-400 Otwock, ul. Filipowicza 9.
Uczestnicy Konkursu:
- Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach szkolnych:
a) pierwsza kategoria szkolna - uczniowie klasy VII – VIII, ze szkół podstawowych powiatu
otwockiego z gmin: Celestynów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Otwock, Sobienie – Jeziory,
Wiązowna,
b) druga kategoria szkolna - uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego w
Otwocku.
Organizacja konkursu i zasady:
- Każdy uczestnik może zgłosić w każdej kategorii tylko po jednym tekście konkursowym. Prace
muszą mieć zachowaną formę gatunkową. W każdej kategorii praca konkursowa musi mieć objętość
do 10 stron – czcionka nie mniejsza niż Times New Roman 12,
- Wydrukowane prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 03 października 2019 r. do siedziby
organizatora Konkursu: Liceum Ogólnokształcące nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku, 05-400
Otwock, ul. Filipowicza 9. Miejsce przyjmowania prac: Sekretariat Szkoły (godzina 8.00 – 15.00),
- Ogłoszenie wyników na stronie internetowej organizatora we wtorek 08 października 2019 r. Osoby
nagrodzone zostaną zaproszone na Uroczystość 100 - lecia Szkoły w dn. 11października 2019 r.
- Uczestników Konkursu nie trzeba wcześniej zgłaszać – wystarczy do 03 października 2019 r. złożyć
wydrukowaną pracę w siedzibie organizatora w sekretariacie szkoły z dopiskiem na pierwszej
stronie: Konkurs o „Złote Pióro Gałczyna” i nazwą jednej spośród podanych kategorii:
a) opowiadanie,
b) wiersz,
c) wiersz, artykuł lub opowiadanie o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim,
d) opowiastka historyczna.
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- Niepełnoletni uczestnik Konkursu ze szkoły podstawowej składa pracę konkursowa w siedzibie
Organizatora w towarzystwie Opiekuna (rodzic/ opiekun prawny, nauczyciel). W imieniu
niepełnoletniego uczestnika Konkursu pracę konkursową może złożyć Opiekun (rodzic/ opiekun
prawny, nauczyciel),
- Ostatnia strona pracy konkursowej musi zawierać następujące informacje (formularz dostępny
poniżej):
a) imię, nazwisko i klasa uczestnika konkursu
b) dokładna nazwa i adres szkoły uczestnika
c) e-mail szkoły uczestnika
d) tel. szkoły uczestnika
e) nazwa kategorii w której uczestnik zgłasza konkursową pracę
f)

kategoria wiekowa uczestnika konkursu

g) imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego ucznia do konkursu
h) zgoda na przetwarzanie danych w celach konkursowych i zgoda na publikację zwycięskich
prac w gazetce szkolnej, na fb i na stronie internetowej Organizatora,
- O zwycięstwie w Konkursie, Szkoły zostaną powiadomione drogą e- mailową przez Organizatora
Konkursu,
- Niepełnoletni zwycięzca Konkursu o „Złote Pióro Gałczyna” ze szkoły podstawowej proszony jest o
odebranie nagrody w towarzystwie Opiekuna (rodzic, opiekun prawny lub nauczyciel).
Komisja sprawdzająca prace konkursowe:
- Komisja konkursowa o „Złote Pióro Gałczyna” składa się z pracowników szkoły: Liceum
Ogólnokształcące nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku, 05-400 Otwock, ul. Filipowicza 9.
Skład Komisji konkursowej wyznacza p. Dyrektor – Joanna Michalczyk,
- Prace niespełniające warunków konkursu mogą zostać niesprawdzone przez Komisję,
- Twórca najlepszej pracy konkursowej, spełniającej wszystkie wymagania zostaje zwycięzcą
Konkursu w danej kategorii,
- Komisja Konkursowa może nie przyznać zwycięstwa w kategoriach konkursowych,
- Komisja ma prawo przyznać wyróżnienie w każdej z kategorii,
- Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

Dodatkowych informacji udziela
Koordynator Konkursu
Renata Makaruk – Tel: 537 601 400
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KONKURS o „Złote Pióro Gałczyna”
Formularz przystąpienia do Konkursu
1. Imię, nazwisko i klasa uczestnika konkursu:

2. Dokładna nazwa i adres szkoły uczestnika:

3. E – mail szkoły uczestnika:

4. Tel. Szkoły uczestnika:

5. Zaznaczenie nazwy kategorii w której uczestnik zgłasza konkursową pracę:
a) opowiadanie,
b) wiersz,
c) wiersz, artykuł lub opowiadanie o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim,
d) opowiastka historyczna.
6. Zaznaczenie kategorii wiekowej uczestnika konkursu:
a) szkoła podstawowa: klasa VII – VIII,
b) Liceum Ogólnokształcące nr I im. K. I. Gałczyńskiego.
7. Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego ucznia do konkursu:

8. Udział w Konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych w celach konkursowych i zgodę
na opublikowanie nazwy szkoły macierzystej, klasy, imion i nazwisk zwycięzców Konkursu, a
także zwycięskich prac konkursowych na w gazetce szkolnej i na stronie internetowej
Organizatora.

4

