
Regulamin konkursu „Kultura mniejszości narodowych malowana słowem - 

konkurs na wiersz lub prozę” 

 

Postanowienia ogólne: 

Organizatorem konkursu literackiego jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

Ośrodek w Nowym Sączu 

 

Celem przedsięwzięcia jest: 

 poznawanie tradycji  i zwyczajów mniejszości narodowych i etnicznych,  

 uwrażliwienie na różnorodność kulturową, 

 wspieranie i promowanie młodych talentów literackich, 

 rozbudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego. 

 

Temat: 

Przedmiotem konkursu jest kultura mniejszości narodowych i etnicznych, tradycje, zwyczaje, 

przyjaźń, tolerancja opisana w formie wiersza lub prozy (opowiadanie, list, esej itp.) 

 

Warunki uczestnictwa: 

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-8) z terenu miasta Nowego 

Sącza oraz powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego 

i tatrzańskiego zgłaszani do konkursu przez szkoły. Każdy uczestnik konkursu może złożyć 

jeden lub dwa utwory własnego autorstwa. Ilość nadesłanych prac z jednej szkoły – bez 

ograniczeń. 

Prace konkursowe powinny być napisane komputerowo (krój i wielkość czcionki bez 

znaczenia) i podpisane (imię i nazwisko, klasa, szkoła).  

Do prac konkursowych powinny być dołączone: Karta zgłoszeniowa do Konkursu oraz 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu). 

Prace nie będą uczestnikom zwracane. 

 

Terminy: 

Prace należy składać do 19 marca 2021 roku osobiście lub przesłać na adres: 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

ul. Jagiellońska 61 

33-300 Nowy Sącz 

Z dopiskiem: Konkurs „Kultura mniejszości narodowych malowana słowem”. 

 

Prace konkursowe należy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla 

uczestnika Konkursu (nauczyciela – opiekuna pracy). 

 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w maju - czerwcu w MCDN Ośrodku 

w Nowym Sączu.  

 

 



Ocena: 

Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Komisja konkursowa oceniając prace 

będzie brała pod uwagę: wiek uczestnika, zgodność pracy z tematyką konkursu, kreatywność, 

oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu. 

Nagrody zostaną przyznane w jednej kategorii wiekowej: klasy 4 - 8 szkoły podstawowej 

 

Postanowienia końcowe: 

Nadesłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez 

uczestników niniejszego „Regulaminu konkursu” oraz oświadczenie, że prace są wynikiem 

samodzielnej twórczości i nie były nigdzie publikowane i nagradzane. 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie 

organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji konkursu. Organizator zastrzega 

sobie prawo do zmian zasad konkursu oraz przedłużenia terminu składania prac w przypadku 

wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie. 

 

Informacji o konkursie udziela: 

Iwona Nowak  

nauczyciel konsultant 

i.nowak@ mcdn.edu.pl   

tel. 018 443 71 72 w. 30 

 


