
Regulamin Konkursu Kreatywnego Pisania w Języku Angielskim
Organizator

1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Kreatywnego Pisania w Języku Angielskim jest 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl przy współpracy z PODN w Wodzisławiu 
Śląskim reprezentowanym przez doradcę metodycznego  języka angielskiego.

2. Konkurs jest organizowany na terenie powiatu wodzisławskiego.
Cele konkursu 

3. Celem konkursu jest:
- rozwijanie umiejętności twórczego pisania w języku angielskim u  uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- propagowanie nauki tego języka.
- kształtowanie wrażliwości literackiej
- zachęcenie uczniów do poznania dziedzictwa kulturowego Nowej Zelandii.
Warunki uczestnictwa

4. W konkursie biorą udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
wodzisławskiego w dwóch kategoriach wiekowych:

I) kl. III gimnazjum i I liceum / technikum
II) kl II, III i IV liceum / technikum

5. Szkoła może być reprezentowana przez maksymalnie trzech uczestników w każdej 
kategorii. 
Zasady i przebieg konkursu

6. Uczestnicy konkursu przesyłają pracę konkursową - opowiadanie na temat: The Vanishing  
pocztą tradycyjną lub dostarczają osobiście (do sekretariatu szkoły) - na adres: Zespół Szkół 
Ekonomicznych ul. Szkolna 1 44-300 Wodzisław Śl z dopiskiem:  Konkurs Kreatywnego 
Pisania w Języku Angielskim.

7. Tematem pracy konkursowej jest opowiadanie, w którym pojawia się wątek zniknięcia na 
terenie Nowej Zelandii. Głównym bohaterem opowiadania może być autor lub osoba 
fikcyjna, którą do życia powoła autor. W treści opowiadania powinno znaleźć się 
nawiązanie do geografii, kultury lub historii Nowej Zelandii.

8. Praca konkursowa poddana zostanie ocenie zgodnie z następującymi kryteriami: 
Treść:
- określenie tła akcji
- odtworzenie wydarzenia prowadzącego do wydarzenia głównego
- przedstawienie głównego wydarzenia
- opisanie reakcji ludzi i /lub przedstawienie wniosków i konsekwencji zdarzenia
- znajomość realiów kultury, geografii lub historii Nowej Zelandii
Kompozycja:
- tekst spójny i logiczny
- uwzględnienie wszystkich części pracy z zachowaniem proporcji między nimi
- zachowanie określonej liczby słów
Bogactwo językowe:
- słownictwo, struktury składniowe i frazeologia zgodna z tematem
- dostosowanie stylu do formy wypowiedzi
Poprawność językowa:
- stosuje zgodnie z normą struktury morfosyntaktyczne oraz zasady ortografii i interpunkcji
9. Długość pracy powinna mieścić się w limicie do 400 słów (w pracy proszę określić liczbę 

słów).
10. Opowiadania nadesłane na konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu lub 

być kopią jakichkolwiek innych utworów.
11. Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz podpisane 

oświadczenie, w którym uczestnik konkursu (bądź w przypadku niepełnoletnich 
uczestników - rodzic) potwierdza, że jest autorem zgłoszonej pracy i przyjmuje pełną 



odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia 
ich praw autorskich oraz wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz 
nazwy szkoły w Internecie.

12. Wydrukowane prace wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem należy nadsyłać 
w terminie do 05.03.2019 roku (o terminowym wpłynięciu prac decyduje data stempla 
pocztowego).

13. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15.03.2019 roku poprzez powiadomienie szkoły 
laureata drogą mailową oraz publikację listy zwycięzców na stronie internetowej ZSE w 
Wodzisławiu Śl. 
Jury

14. Jury składające się z doradcy metodycznego  języka angielskiego oraz nauczycieli języka 
angielskiego ZSE oceniać będzie prace pod względem: walorów literackich, kompozycji, 
poprawności gramatycznej i bogactwa językowego.
Nagrody

15. Wręczenie nagród nastąpi  20.03.2019 roku w ZSE w Wodzisławiu Śl.
16. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc w obu kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy.
Postanowienia końcowe

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac, które zawierają 
treści obraźliwe, wulgarne lub niezgodne z polskim prawem.

18. Przesłanie pracy przez uczestnika konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień 
niniejszego regulaminu.

Dalszych informacji dotyczących konkursu udziela Anna Dujović dujovic.anna@wp.pl oraz Iwona 
Cesarz iwonacesarz@onet.eu i Edyta Bańczyk ebanczyk@hotmail.com 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU
 Konkurs Kreatywnego Pisania w Języku Angielskim

Nazwa i adres szkoły: ..........................................................................................................................
Telefon / Fax: ............................................................................................................................
email: ........................................................................................................................................

Lp. Imię i nazwisko uczestnika  
konkursu

Klasa, do której uczestnik  
uczęszcza 

w roku szkolnym 
2018/2019

Imię i nazwisko opiekuna 
uczestnika

1.

2.

3.



.................................................................
data i miejsce

OŚWIADCZENIE

Ja, .......................................................... oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego 
syna / mojej córki* ............................................. w  Konkursie Kreatywnego Pisania w Języku 
Angielskim oraz na umieszczenie jej / jego* imienia, nazwiska i nazwy szkoły w Internecie. 
Jednocześnie potwierdzam, że praca zgłaszana przez mojego syna /córkę* jest jego / jej* autorstwa 
i nie narusza praw osób trzecich.

........................................................................
podpis

* niepotrzebne skreślić

.................................................................
data i miejsce

OŚWIADCZENIE

Ja, .......................................................... oświadczam, iż wyrażam zgodę  na umieszczenie mojego 
imienia, nazwiska i nazwy szkoły w Internecie. 
Jednocześnie potwierdzam, że praca zgłaszana przeze mnie  jest mojego autorstwa i nie narusza 
praw osób trzecich.

........................................................................
podpis


