
Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży

„Moniuszko baśnie opowiada – konkurs na baśń inspirowaną

muzyką Stanisława Moniuszki” 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i  VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół

średnich z terenu gminy Żychlin oraz gmin ościennych. Konkurs jest integralną częścią projektu

kulturalnego  „Przyjęcie  u  pana  Moniuszki”,  realizowanego  we  współpracy  z  Łódzkim  Domem

Kultury  w ramach współorganizacji  projektów kulturalnych na terenie  województwa łódzkiego  

w ramach obchodów Roku Moniuszki 2019. Organizatorem Konkursu jest Żychliński Dom Kultury.

2. Konkurs polega na napisaniu pracy literackiej – opowiadania w konwencji baśni inspirowanej

utworem Stanisława Moniuszki  „Bajka (opowieść zimowa)”.   Treścią pracy konkursowej  ma być

historia wyraźnie nawiązująca do podanego utworu muzycznego, stanowiąca zamkniętą i spójną

fabularnie całość i  spełniająca kryteria formalne baśni  jako gatunku literackiego  (brak wyraźnej



granicy między światem realnym i magicznym,  bohaterowie prezentujący ideały sprawiedliwych

zachowań  i  poddawani  działaniu  sił  nadnaturalnych,  obecność  rozbudowanego  świata

fantastycznego, nieokreślony czas i miejsce wydarzeń, schemat kompozycyjny oparty na triumfie

dobra nad złem) 

3. Prace  nadesłane  na  Konkurs  muszą  być  pracami  własnymi,  wcześniej  niepublikowanymi  i

nienagrodzonymi w konkursach literackich. 

4. Pracę  konkursową  należy  dostarczyć  w  1  egzemplarzu  wydruku  komputerowego.  Objętość

pracy nie powinna być mniejsza niż 2 strony i nie przekraczać 3 stron A4 (prosimy o spełnienie

standardowych kryteriów formatowania tekstu: czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia

1,5, marginesy 2,5 cm).  Praca powinna być zszyta, strony muszą być ponumerowane i na dole

strony opatrzone podpisem autora. 

5. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną (zał. nr 1 do regulaminu)

zawierającą następujące dane: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy

autora, telefon kontaktowy i mail, jeśli posiada.  

6. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór. 

7. Dostarczenie pracy na konkurs równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

8. Oceny prac złożonych na konkurs dokona komisja powołana przez Organizatora.

9. Jury oceni prace według następujących kryteriów: 

        − korelacja z utworem muzycznym stanowiącym podstawę pracy,

        – twórczy charakter utworu,

        − poprawność stylistyczna i językowa,

        − walory literackie (obecność gatunkowych cech baśni)

        − oryginalność i samodzielność,

         − wartości artystyczne

10. Utwory będą oceniane przez Komisję w dwóch kategoriach:

    − uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych

    − uczniowie szkół średnich

11. Komisja konkursowa w poszczególnych kategoriach przyzna po trzy nagrody główne.  Jury 

zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

12. Decyzja Jury jest ostateczna.

13. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 

150 zł oraz pamiątkowe dyplomy. 

14. Prace należy dostarczyć do 4 października 2019 r. do sekretariatu Żychlińskiego Domu Kultury,



ewentualnie przesłać je pocztą na adres Organizatora: Żychliński Dom Kultury, ul Fabryczna 3, 99-

320 Żychlin z dopiskiem „Konkurs Literacki”. Prace, które zostaną dostarczone po 

4 października 2019 roku nie zostaną dopuszczone do konkursu.

15. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronach internetowych Organizatora: www.zedek.pl

oraz  https://www.facebook.com/zedekpl/  do 10 października 2019 r. 

16. Uroczysty finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie 

się podczas wydarzenia artystycznego „Przyjęcie u pana Moniuszki” 11 października 2019 r.

17. Uczniowie nagrodzeni oraz ich opiekunowie o dokładnym terminie wręczenia nagród zostaną 

zawiadomieni indywidualnie. 

18. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

             –  Żychliński Dom Kultury nie zwraca zgłoszonych na Konkurs prac i zastrzega sobie prawo 

do nieodpłatnego wykorzystania utworów do publikacji i promocji ŻDK.

            – Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Konkursu i dalszego wykorzystywania utworów. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie i terminach konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela koordynator: Renata Dziuba, tel. 24 351 20 57 

http://www.zedek.pl/
https://www.facebook.com/zedekpl/
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Karta informacyjna:

Tytuł utworu

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Klasa 

Telefon kontaktowy 

Nazwisko nauczyciela (instruktora, 
rodzica), pod którego kierunkiem 
praca została wykonana

Nazwa i adres placówki


