REGULAMIN I KONKURSU POWIATOWEGO „SMS-em o wartościach”
Honorowy patronat
Prezesa Fundacji Akademia Sportu Górnika Łęczna

ORGANIZATORZY
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Górnik Łęczna
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
CELE
Celem konkursu jest zainicjowanie młodzieży do autorefleksji oraz krytycznej postawy wobec
otaczającego świata. Współcześnie, w dobie prężnego rozwoju techniki i cywilizacji, coraz
łatwiej jest zatracić się w natłoku wiadomości i zgiełku codziennych wydarzeń. Ważne, aby nie
zapomnieć o wartościach, które konstytuują współczesnego młodego Polaka. Konkurs zachęca
do odkrywania w sobie empatii i wrażliwości, a przy tym krytycznego patrzenia na świat poprzez
formułowanie sądów i wyrażania opinii oraz nadawanie im literackiej formy. Rozwija
umiejętności językowe, zmuszając kondensacji myśli w krótkiej i precyzyjnej formie, jaką jest
SMS. Uświadamia młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów twórczych.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół powiatu łęczyńskiego.
2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
 Klasy VII-VIII szkół podstawowych
 Uczniowie szkół ponadpodstawowych
3. Uczniowie formułują literackie wypowiedzi składające się maksymalnie ze 170 znaków (ze
spacjami) w formie artystycznej, np.: złotej myśli, aforyzmu, wiersza, przestrogi, rady.
4. Treść literackich SMS-ów (nigdzie wcześniej niepublikowanych oraz niezgłoszonych do
innych konkursów) dotyczyć musi szeroko pojętych wartości, które stanowią fundament ludzkiej
egzystencji. Hasłem tegorocznej edycji jest:
SZCZĘŚCIE: czym jest i jak je osiągnąć?
5. Jeden uczestnik może zgłosić tylko 1 literacki SMS.
6. Każdy z uczestników konkursu ma obowiązek dostarczenia:
 wypełnionej i podpisanej (w przypadku osób nieletnich przez rodzica / opiekuna
prawnego) karty zgłoszenia (skan / zdjęcie / oryginał),
 pracy konkursowej w formie maszynopisu (czcionka Times New Roman, rozmiar 14).
7. Podpis na karcie zgłoszenia jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację pracy
i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
8. Literackie SMS-y oraz karty zgłoszenia udziału w konkursie należy dostarczyć
w nieprzekraczalnym terminie 13 listopada 2020 r.:
 e-mailowo: literackisms@gmail.com
 pocztowo: Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka, ul. Bogdanowicza 9,
21-010 Łęczna
 osobiście do siedziby szkoły.
KRYTERIA OCENY, NAGRODY

1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatorów konkursu.
2. Przy ocenie Jury będzie zwracało szczególną uwagę na:
 oryginalność formy (np. żart, aluzja literacka, gra słów, poetyckie ujęcie),
 trafność formułowania myśli,
 aktualność wymowy tekstu,
 poprawność językową.
3. Obrady Jury są tajne. Werdykt jest ostateczny i niepodważalny.
4. Teksty napisane niezgodnie z zasadami konkursu nie będą oceniane.
5. Organizatorzy będą weryfikować samodzielność prac w dostępnych publikacjach oraz poprzez
wyszukiwarki internetowe. Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane.
6. Oceny jury są niepodważalne i nie podlegają odwołaniom.
7. Wyniki oraz wyróżnione teksty zostaną opublikowane do dnia 20 listopada 2020 r. na stronach
internetowych i portalach społecznościowych Organizatorów.
8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.
9. Wręczenie nagród odbędzie się w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
w Łęcznej przy ulicy Bogdanowicza 9 w terminie wskazanym przez Organizatorów.

