
Regulamin konkursu literackiego Turniej Opowiadań

I Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w konkursie literackim Turniej 
Opowiadań.
2.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, osoby 

odpowiedzialne: Katarzyna Strzelkowska, Dominika Różańska.
3. Termin zgłaszania prac: do 31 stycznia 2022 r. 

II Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych powiatu 
ostrowskiego.

III Cele konkursu:
- zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych prac,
- popularyzowanie twórczości literackiej młodzieży,
- rozbudzanie umiejętności pisarskich,
- kształtowanie poprawnej edycji tekstu,
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

IV Zasady uczestnictwa:
-  warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  złożenie  u  organizatora  utworu  dotąd
niepublikowanego  i  nienagradzanego  w  innych  konkursach,  na  dowolny  temat,  o  dowolnym
gatunku (fantasy, science-fiction, horror, opowiadanie przygodowe, detektywistyczne itp.);
- jeden autor może oddać tylko jeden utwór;
-  tekst  ma zawierać od 1000 do 3000 słów;  czcionka Times New Roman 12,  z  interlinią  1,5  
i marginesami 2,5 cm;
- format pliku .pdf, nazwa pliku – godło;
- utwór należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem);
- pracę należy dostarczyć pocztą elektroniczną: turniej.opowiadan@tlen.pl;
- należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz zgodę na publikowanie wizerunku i przetwarzanie danych
osobowych (skan/zdjęcie), bez tych dokumentów zgłoszenie jest nieważne;
- osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć skan/zdjęcie zgody rodzica/opiekuna prawnego;
- praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.

V Wyniki
1. Kryteria oceniania: twórczy charakter utworu, poprawność stylistyczna i językowa, respektowanie 
podstawowych zasad edycji tekstu.
2. Ogłoszenie wyników
Prace zostaną ocenione przez trzyosobową komisję wybraną przez organizatorów. Wyniki zostaną 
ogłoszone najpóźniej w marcu 2022 r. Jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, rozstrzygnięcie odbędzie 
się stacjonarnie, w przeciwnym razie wyniki zostaną ogłoszone na stronie Zespołu Szkół Technicznych 
https://bis.zst-ostrow.edu.pl.  O szczegółach  uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną, na 
stronie konkursu www.facebook.com/turniej.opowiadan i stronie https://bis.zst-ostrow.edu.pl.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy, pozostali uczestnicy dyplomy uczestnictwa. Dystrybucja 
nagród odbędzie się podczas rozstrzygnięcia lub przez sekretariaty odpowiednich szkół.

VI Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki 
uczestnictwa. 
2. Kontakt z organizatorami: Facebook: www.facebook.com/turniej.opowiadan, e-mail: 
turniej.opowiadan@tlen.pl
3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych www.facebook.com/turniej.opowiadan, 
bis.zst-ostrow.edu.pl i w siedzibie Organizatora.
3. Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na ewentualną bezpłatną publikację swojej pracy, 
zachowuje przy tym pełnię praw autorskich.
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