
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGULAMIN KONKURSU NA OPOWIADANIE 
„NASNUWANE SŁOWAMI” 

 
 

1. Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa w Golinie oraz Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy Jarocin – filia w Golinie. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:  

a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,  

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,  

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby nadesłanych prac,  

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

3. Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania, którego tematem będą golińskie 

hafciarki, zajmujące się regionalnym haftem nasnuwanym, zwanym też snutkowym. 

4. Opowiadanie może dotyczyć prawdziwych historii, ale też sytuacji zmyślonych.  

Odnosić się natomiast powinno do zwyczajów, obrzędów, opisów strojów, miejsc, 

przyrody, dostosowanych do czasu, w którym dzieje się akcja (przeszłość, 

teraźniejszość, przyszłość). 

5. Uczestnikami konkursu mogą być osoby od 12 roku życia. 

6. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: 

a) uczniowie kl. V-VIII szkół podstawowych, 

b) uczniowie szkół ponadpodstawowych, 

c) dorośli. 

ZASADY KONKURSU 

7. Prace można przesyłać do 30 kwietnia 2020 r.  

8. Do konkursu przyjmowane są prace:  

a) w języku polskim,  

b) o tematyce nawiązującej do snutki golińskiej i hafciarek, 

c) dotąd niepublikowane, nienagradzane.  

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie tekstów konkursowych  

w czterech egzemplarzach opatrzonych godłem słownym i oznaczonej tym samym 

godłem zaklejonej koperty, zawierającej imię, nazwisko, adres, e-mail i numer 

telefonu autora. Na kopercie należy napisać: konkurs - Nasnuwane słowami. 

10. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno opowiadanie.  

11. Prace prosimy przesyłać na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin – Filia 

w Golinie, ul. Jarocińska 32, Golina, 63-200 Jarocin. 

12. Prosimy dołączyć zgodę na publikację o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie  

i publikację pracy na portalu www.gigant.szkolagolina.pl  

 



SPOSÓB OCENY PRAC 

13. Prace oceniane będą przez jury wyłonione przez organizatorów konkursu.  

14. Kryteria oceny prac: estetyka pracy, zgodność z tematem konkursu, poziom literacki 

pracy, samodzielność i oryginalność.  

15. Proces oceniania prac jest tajny.  

16. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na w maju 2020 r.  W momencie 

ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów 

zwycięskich oraz wyróżnionych prac.  

 

NAGRODY 

17. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o tym fakcie drogą mailową  

i telefoniczną.  

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

18. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.  

19. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu.  

20. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych 

osobowych do celów konkursu.  

21. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także 

możliwość ich poprawiania.  


