
Fundacja Przyjaciele  

Szkoły w Książenicach 

 

Konkurs organizowany w ramach projektu 

„Kultura na horyzoncie” dofinansowanego 

przez gminę Grodzisk Mazowiecki 

Regulamin konkursu literackiego 

„Jaka książka, zmieniła moje postrzeganie świata?” 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Przyjaciele Szkoły w Książenicach w ramach projektu 
„KULTURA NA HORYZONCIE” dofinansowanego przez gminę Grodzisk Maz. 

2. Cel ogólny konkursu:  

• podniesienie kompetencji językowych, 

• rozwijanie uzdolnień literackich wśród dzieci i młodzieży, 

• kształtowanie umiejętności wypowiedzi pisemnej 

• kształtowanie umiejętności argumentowania 

• rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 
3. Konkurs rozpoczyna się 1.12.2021 r. i trwać będzie do 20.12.2021r. 
4. Temat prac konkursowych brzmi: “Jaka książka, zmieniła moje postrzeganie świata?” 
5. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VI-VIII ze Szkoły Podstawowej im. Klementyny 

z Tańskich Hoffmanowej w Izdebnie Kościelnym, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefy Joteyko 
i Szkoły Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim oraz Szkoły 
Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach. 

Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. Praca konkursowa polega na napisaniu wypowiedzi w dowolnej formie (minimum 250 słów), 
w oparciu o utwór literacki, który według ucznia najbardziej wpłynął na jego odbiór 
i postrzeganie świata. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

3. Uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, 
klasa i nazwa szkoły. 

4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 
udostępniane podmiotom trzecim. 

5. Pracę konkursową w formacie .pdf wraz z informacją zawierającą dane autora opisane w pkt. 3 
należy dostarczyć mailem na adres fundacja@ksiazenice.net do dnia 20.12.2021 r. 

Wyniki konkursu i nagrody 

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów  
konkursu. 

2. Kryteria oceny prac:  

• samodzielność i oryginalność, 

• poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna, 

• argumentacja: jak i dlaczego przytoczona książka zmieniła postrzeganie świata.  
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 30.12.2021 r. poprzez ogłoszenie na facebooku 

Fundacji Przyjaciele Szkoły w Książenicach. 

Postanowienia końcowe 

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy oraz opublikowanie 
fotografii pracy na facebooku i stronie internetowej Fundacji Przyjaciele Szkoły w Książenicach. 

2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Fundacji Przyjaciele 
Szkoły w Książenicach fundacja.ksiazenice.net. 

 


