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1. Organizatorem Konkursu „Ludzie do ludzi” jest I Liceum Ogólnokształcące im. 
Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze. 
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z Zielonej Góry. 
3. Celem Konkursu jest: 

 rozwijanie wyobraźni twórczej i wrażliwości literackiej; 

 stworzenie możliwości wyrażania myśli, sądów w formie prozy literackiej; 

 zachęcanie młodzieży do pisania oraz prezentowania swoich dokonań; 

 promocja debiutantów w zakresie twórczości literackiej. 
4. Nadsyłane prace powinny wpisywać się w jeden z trzech podanych gatunków: 

 opowiadanie – utwór prozaiczny niewielkich rozmiarów o prostej, zazwyczaj 
jednowątkowej fabule, cechujący się swobodą kompozycyjną, epizodycznością 
fabuły, obecnością dygresji, dialogów, opisów; 

 felieton – gatunek publicystyki, podejmujący w sposób swobodny aktualną 
problematykę, często posługuje się literackimi środkami ekspresji; 

 esej – szkic naukowy, publicystyczny pisany prozą, rozwijający interpretację 
jakiegoś zjawiska lub dociekanie problemu z dbałością o piękny i oryginalny 
sposób przekazu.. 

5. Zasady uczestnictwa: 

 tematyka prac dotyczy relacji międzyludzkich; 

 uczestnikiem Konkursu może być uczeń gimnazjum z terenu Zielonej Góry. 

 praca może liczyć maksymalnie 10 stron; 

 każdy uczestnik może dostarczyć tylko jeden tekst; 

 praca może mieć tylko jednego autora; 

 prace pisane na komputerze muszą być specjalnie edytowane (czcionka rozmiar 
12, Times New Roman, odstępy między wierszami - interlinia 1,5); 

 prace pisane ręcznie muszą być czytelne i przejrzyste, w przeciwnym razie 
zostaną odrzucone; 

 prace nadesłane do Konkursu nie będą zwracane. 
6. Prace powinny zawierać stronę tytułową z następującymi informacjami: 

 imię i nazwisko autora; 

 telefon kontaktowy autora pracy; 

 e-mail autora pracy; 

 klasa gimnazjum; 

 nazwa i adres szkoły; 

 dane opiekuna. 



7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
organizatorów danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997  
o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) oraz 
publikację pracy literackiej,  imienia i nazwiska autora oraz nazwy gimnazjum, z którego 
pochodzi na stronie internetowej I LO. 
8. Termin składania prac do 15 marca 2015 roku. 
9. O terminie rozstrzygnięcia Konkursu i uroczystej gali rozdania nagród organizator 
poinformuje w osobnym komunikacie. 
10. Miejsce składania prac: 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze 

  ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra (osobiście lub pocztą – decyduje data 
stempla pocztowego); 

 poczta elektroniczna liceum@jedynka.zgora.pl w temacie: Konkurs Literacki. 
11. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów Konkursu. 
12. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach: opowiadanie, felieton, esej.  
W przypadku małej różnorodności gatunkowej nadesłanych prac jury przyzna nagrodę 
główną oraz wyróżnienia w jednej kategorii, biorąc pod uwagę wszystkie nadesłane 
prace. 
13. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych: 

 uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne 
wykorzystywanie przez organizatora zgłoszonych prac z poszanowaniem praw 
autorskich na cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu; 

 autorzy zgłaszanych do Konkursu prac udzielają I LO nieodpłatnej i 
bezterminowej licencji na wykorzystanie prac w celach marketingowych  
i promocyjnych I LO. 

14. Postanowienia końcowe: 

 zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu; 

 organizator zastrzega sobie prawo do przerwania i odwołania Konkursu; 

 w kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego; 

 ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora; 

 informacji o konkursie udziela: Aneta Napierała (napieralka@gmail.com). 
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