
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej Środy Wielkopolskiej i okolic. 
2. Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania. 
3. Przystąpienie do konkursu odbywa się poprzez przesłanie trzech egzemplarzy 

opowiadania pocztą (w wersji papierowej, wydrukowanego lub pisanego odręcznie) 
na adres: 

      Andrzej Bartosiewicz 
      Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. 
      ul. I. J. Paderewskiego 27 
      63-000 Środa Wlkp. 
      Z dopiskiem: KONKURS LITERACKI: ZŁO DOBREM ZW YCIĘŻAJ.   
      (Szkoły mogą przesłać prace w przesyłce zbiorowej.)     
4. Tematem opowiadania jest zasada: "Zło dobrem zwyciężaj". 
5. Ani maksyma: "Zło dobrem zwyciężaj", ani jej inne wersje, ani autorskie    

rozważania na jej temat nie mogą pojawić się w utworze. 
6. Autorzy opowiadań muszą przedstawić tę zasadę lub swój stosunek do niej tylko 

za pomocą opowiadanych wydarzeń. 
7.   Opowiadanie może mieć charakter całkowicie świecki. 
8.   Zgodnie z propozycją zainteresowanych uczniów utwór może być utrzymany  
      w konwencji fantasy bądź baśniowo-legendowej, ale nie jest to konieczne :). 
9.   Akcja utworu powinna się rozgrywać przynajmniej częściowo w Środzie lub jej            
      szeroko pojętych okolicach.  
10. Poza tym pozostawiamy uczestnikom pełną swobodę w ich poczynaniach    
      twórczych. Mogą oni zaprezentować przy okazji opowiadania dowolne idee,  
      poglądy, problemy społeczne, egzystencjalne, osobiste i inne. Liczy się  
      pomysłowość i oryginalność.  
11. Przesyłka powinna zawierać dane kontaktowe autora i nazwę szkoły, do której    
      uczęszcza autor.  
12. Każdy z Jurorów dysponuje pulą 100 punktów, które może dowolnie rozdysponować,    
      przyznając określoną ich liczbę poszczególnym utworom.   
13. Wszelkie kwestie sporne i wątpliwości związane z oceną utworów, jakie mogą się   
      pojawić, rozstrzyga Jury w drodze dyskusji.     
14. Zwycięzcę konkursu i zdobywców II i III miejsca oraz pięciu wyróżnień wyłania się   
      odpowiednio do sumy zdobytych punktów.  
15. Jurorzy mogą ustalić między sobą inny sposób przyznawania nagród i wyróżnień.  
16. Organizatorzy przyznają niezależnie ufundowaną przez siebie Nagrodę Nauczycieli    
      Polonistów.    
17. Prace należy nadesłać do 20 maja 2015 r..Objętość prac nie jest ściśle określona, ale  
      zaleca się nadsyłanie utworów krótkich, nie przekraczających kilku stron.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


