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REGULAMIN KONKURSU 
""DDllaacczzeeggoo  kkrroonniikkaarrzz,,  kkaannoonniikk  JJaann  DDłłuuggoosszz  SSttaarrsszzyy  wwaarrtt  jjeesstt  ppoommnniikkaa  ww  PPaabbiiaanniiccaacchh..""  

 

I. Organizatorzy: 

 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Park”  

 
wraz z darczyńcą: 

 

Fundacją Lotto Milion Marzeń.   
 

 
 

II. Cele konkursu. 

Zachęcenie dzieci i młodzieży do pisania tekstów historyczno-literackich  

i przedstawienia własnej  argumentacji w celu: 

- rozwijania umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną  

i językową związaną z rozwijaniem zdolności argumentowania swoich sądów;  

- zainteresowania zagadnieniami historycznymi dotyczącymi: „małej ojczyzny”, tożsamości, poczucia 

przynależności i przywiązania do regionu, oraz przede wszystkim osoby kanonika Jana Długosza Starszego i 

jego działalności;  

- zwrócenie uwagi na bardzo ważny moment historyczny, jakim było panowanie Jagiellonów na stolicy Polski 

oraz osoby Jana Długosza kanonika kapituły krakowskiej i jego działalności dla rozwoju Polski, miasta 

Pabianic i jego okolic; 

- poznanie wpływu Kapituły Krakowskiej jako właściciela dóbr  pabianickich na rozwój  miasta Pabianic i 

regionu pabianickiego. 



2 
 

 

III. Zasady uczestnictwa. 

1). Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich ( gimnazjalnych i licealnych ) z terenu miasta 

Pabianic i powiatu pabianickiego.  

2). Prace będą oceniane przez Jury Konkursu powołane przez organizatora. Rozstrzygnięcia konkursu podaje 

komunikat Jury Konkursu jako ostateczne.  

3). Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim,wcześniej 

niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich. Jeden autor – jeden utwór. 

4). Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące dane:  

- imię i nazwisko autora i wiek autora,  

- nazwa szkoły macierzystej,  

- adres mailowy lub telefon kontaktowy, 

- oraz przekazanie praw do publikacji utworu. 

Dodatkowo zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie.  

5). Szkołę może reprezentować max do 5 prac konkursowych zawierających do trzech stron formatu A4  tj. 

stron znormalizowanych ok. 1800 znaków ze spacjami na stronie. Aby to uzyskać można użyć czcionki w 

wielkości max 13 pkt. i półtorej interlinii. 

 

 

IV. Organizacja Konkursu. 

1). Zgłoszenia  szkoły do konkursu należy potwierdzić do dnia 28.02.2017 r.  telefonicznie na nr 

Stowarzyszenia 509 776 892.  
2). Prace należy składać w terminie od 10  do 20  marca 2017 roku w sekretariacie konkursu  

w formie:  

- wydruku papierowego w kopercie z dopiskiem „„KKoonnkkuurrss  DDllaacczzeeggoo  DDłłuuggoosszz??””  na adres  

ul. Wolnościowa 20; 95-200 Pabianice;   

- dokumentu elektronicznego pdf. przesłanego poczną elektroniczną na adres konkurs@naszpark.com.pl 

3). Prace oceni Jury Konkursu powołane przez organizatora do dnia 25.03. 2017 r. i wyłoni zwycięzców.  

 

V. Kryteria oceniania prac.  

1)  twórczy charakter rozprawy,  

2)  poprawność stylistyczna i językowa,  

3)  samodzielność i oryginalność  pracy,  

4)  interpretacja działań historycznych kanonika i jego osiągnięć dla Pabianic, 

5)  ogólny poziom merytoryczny pracy obejmującej wiedzę o regionie i jego historii na tle osoby  

     kanonika i jego działalności. 

 

 

VI. Nagrody. 

1) Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody tj. I , II , III  nagroda i dwa wyróżnienia. 

2) Pierwszą nagrodę stanowi: 
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komputer MSI All In One Pro 16B, oraz publikacja pracy w gazecie pabianickiej,  

3) wszystkie nagrodzone prace będą zawarte w broszurze specjalnie opracowany na ten cel.  

 

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu i sprawy organizacyjne. 

1) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej organizatora , 

prasie miejscowej i telewizji lokalnej. 

2) Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystanie prac ( publikacje na stronach 

internetowych na antenie TV i radia, w formie wydruków) . 

3) Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich 

danych osobowych do celów promocyjnych oraz dla potrzeb organizacji konkursu. 

4) Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora. 

5) O wynikach konkursu laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailową. 

6) Uroczystość rozdania nagród i zakończenie konkursu odbędzie się w terminie do 31.03.  

2017 r. O konkretnym terminie i miejscu uroczystości laureaci i goście zostaną powiadomieni drogą 

telefoniczną lub e-mailową oraz komunikatem w prasie miejscowej.  


