
                       Regulamin 

Konkursu Literackiego  

           na wiersz, opowiadanie lub komiks 

pt.: „W świecie ciekawych historii” 

                                  w ramach XX Forum Nauki w ZSTiO „Meritum” 

 
1. Organizator konkursu: 

Klub Miłośników Książki i Sztuki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

„Meritum” im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich w ramach XX Forum Nauki. 

2. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych                    

w Siemianowicach Śląskich i miastach sąsiednich. 

3. Terminarz konkursu: 

 konkurs odbędzie się – od 12 marca do 30 kwietnia 2021 roku,  

 termin składania/przesyłania prac konkursowych – do 30 kwietnia 2021 roku, 

 ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie/przesłanie nagród i dyplomów 

zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie – 12 maja 2021 roku. 

4. Cele konkursu: 

 rozwijanie umiejętności literackich uczniów, w tym poprawności stylistycznej i językowej, 

 zachęcanie młodzieży do pisania tekstów literackich i prezentowania własnej twórczości, 

 kształtowanie wyobraźni i kreatywności,   

 kształcenie kompetencji w zakresie porozumiewania się w języku polskim oraz w zakresie 

świadomości i ekspresji kulturalnej, 

 kształcenie kompetencji cyfrowych oraz w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych,  

 motywowanie do samokształcenia,                                                                                                                    

 promowanie nauki w atrakcyjnej i ciekawej formie, 

 upowszechnianie czytelnictwa, 

 popularyzowanie wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Lema – najwybitniejszego 

przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science fiction na 

świecie z okazji Roku Stanisława Lema. 

5. Tematyka konkursu: 

 uczestnik konkursu tworzy własny wiersz, opowiadanie lub komiks na temat: „W świecie 

ciekawych historii” w ujęciu np.: realistycznym, satyrycznym, humorystycznym, 

fantastycznym, baśniowym, fantastyczno – naukowym, podróżniczo – przygodowym, 

detektywistyczno – kryminalnym, sensacyjno – szpiegowskim, 

 ciekawe historie powinny być o kimś lub o czymś; ciekawe historie mogą być inspirowane 

światem nauki, technologii, medycyny, kultury, literatury i sztuki; mogą dotyczyć świata 

roślin, zwierząt, ludzi, robotów, sztucznej inteligencji i wzajemnych relacji między nimi; 

mogą być związane ze światem ziemskim, pozaziemskim, realistycznym, fantastycznym, 

Kosmosem, Wszechświatem, Internetem, cyberprzestrzenią,  

 temat „W świecie ciekawych historii” może nawiązywać do tematów z poprzednich edycji 

Forum Nauki takich jak: „Odyseja 2001 w przestrzeni kosmicznej”, „Woda bez tajemnic”, 

„Zrozumieć Świat”, „W świecie pomiarów”, „W świecie dźwięków”, „W świecie obrazów”, 

„W świecie podróżników”, „W świecie ewolucji”, „W miejskiej dżungli”, „Ważne jest 

niewidoczne”, „Katastrofy. W świecie zagrożeń”, „Na ratunek Ziemi”, „W świecie mikro”, 



„Energia wczoraj, dziś i jutro”, „W sieci”, „Woda źródłem życia”, „W kręgu nauki polskiej”, 

„W świecie zagadek i szyfrów”, „W świecie ryzyka”, 

 inspiracją do tematu „W świecie ciekawych historii” może być twórczość Stanisława Lema, 

a w szczególności takie jego dzieła jak: „Cyberiada”, „Wizja lokalna”, „Bajki robotów”, 

„Księga robotów”, „Opowieści o pilocie Pirxie”, „Dzienniki gwiazdowe”; w swojej pracy 

można wykorzystać imiona postaci występujących w utworach Stanisława Lema. 

6. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 w konkursie uczestniczą uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych                  

z Siemianowic Śląskich i miast sąsiednich, 

 uczestnik konkursu tworzy własny wiersz, opowiadanie lub komiks na temat: „W świecie 

ciekawych historii”, 

 praca konkursowa powinna być pracą własną, napisaną w języku polskim, wcześniej 

niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach, 

 praca konkursowa literacka powinna być napisana na komputerze (czcionka Times New 

Roman rozmiar 12) w formacie A4 i dostarczona w wersji papierowej bądź elektronicznej, 

 praca konkursowa literacko – plastyczna (komiks) może być wykonana dowolną techniką, 

również przy wykorzystaniu grafiki komputerowej i dostarczona w wersji papierowej bądź 

elektronicznej (zdjęcia lub skany), 

 praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę i szkołę, do której uczęszcza, tytuł 

utworu oraz imię i nazwisko opiekuna, 

 prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

7. Jury i kryteria oceny: 

 w skład Jury wejdą nauczyciele języka polskiego oraz przedmiotów matematyczno – 

przyrodniczych, 

 zadaniem Jury jest ocena prac literackich i literacko – plastycznych zgodnie z ustalonymi 

kryteriami takimi jak: zgodność z tematem, kreatywność i twórczy charakter utworu, 

samodzielność i oryginalność, poprawność stylistyczna i językowa, poziom literacki                 

i artystyczny pracy, technika wykonania i jakość pracy (komiks), 

 prace oceniane będą w trzech kategoriach takich jak: wiersz, opowiadanie i komiks, 

 decyzje Jury są ostateczne. 

8. Nagrody: dyplomy uczestnictwa, atrakcyjne nagrody rzeczowe, pokonkursowa wystawa on-line. 

9. Zgłoszenie do konkursu: 

 pracę konkursową wraz z Kartą zgłoszenia i Zgodą opiekuna prawnego (rodzica) na udział             

w konkursie należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku do godz. 24.00, 

 pracę konkursową wraz z Kartą zgłoszenia i Zgodą opiekuna prawnego (rodzica) na 

udział w konkursie można przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: 

meritum@zstiomeritum.edu.pl lub ksenia.hadryan@zstiomeritum.edu.pl albo dostarczyć      

w formie papierowej z zachowaniem reżimu sanitarnego na adres: Zespół Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” im. Piotra Kołodzieja ul. Katowicka 1        

41 – 100 Siemianowice Śląskie.  

10. Informacje dodatkowe:   

 uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie prowadzenia    

i realizacji konkursu oraz na publikację wizerunku; administratorem danych osobowych uczestników 

konkursu jest – w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                

o ochronie danych) – RODO – ZSTiO „Meritum” im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich, 

 wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach masowego przekazu,  

 uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu konkursu. 

mailto:meritum@zstiomeritum.edu.pl
mailto:ksenia.hadryan@zstiomeritum.edu.pl


                                                        

Karta zgłoszenia 

do Konkursu Literackiego 

na wiersz, opowiadanie lub komiks 

pt.: „W świecie ciekawych historii” 

w ramach XX Forum Nauki 

w ZSTiO „Meritum” 

 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Klasa ucznia: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Nazwa i adres szkoły, adres e-mail szkoły: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Tytuł utworu literackiego lub literacko – plastycznego (komiksu): 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), adres e-mail nauczyciela (opiekuna): 

………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) na udział w konkursie 

 

Wyrażam zgodę na udział ..........................................................................................................*                 

w Konkursie Literackim na wiersz, opowiadanie lub komiks pt.: „W świecie ciekawych 

historii” w ramach XX Forum Nauki w ZSTiO „Meritum” zorganizowanym przez Zespół 

Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” im. Piotra Kołodzieja                             

w Siemianowicach Śląskich. 

 

...................................................................................................................... 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu) 

 

* imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu  

na przetwarzanie i publikację danych osobowych: 

  

 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka  

w związku z udziałem w konkursie: Konkurs Literacki na wiersz, opowiadanie lub komiks     

pt.: „W świecie ciekawych historii” w ramach XX Forum Nauki w ZSTiO „Meritum” we 

wszelkich informacjach o tym konkursie i jego wynikach. 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych 

umieszczonych w zgłoszeniu oraz w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie 

oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany 

o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

 

...................................................................................................................... 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu) 

 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu  

na publikację wizerunku: 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w prasie, mediach i na stronach 

internetowych dotyczących Konkursu Literackiego na wiersz, opowiadanie lub komiks           

pt.: „W świecie ciekawych historii” w ramach XX Forum Nauki w ZSTiO „Meritum”.                  

....................................................................................................................... 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu) 

 


