
Regulamin konkursu literackiego  

dla Absolwentów i wszystkich sympatyków  zainteresowanych historią  Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie     

pt „Niezapomniane młodzieńcze lata -  70 lat barczewskiej podstawówki 1945 / 2015 ”. 

Rozdział I 

Organizatorzy i cele konkursu 

§ 1 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. 

§ 2 

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania wszystkich absolwentów  Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie i innych osób historią oraz teraźniejszością szkoły 

i uczczenie jubileuszu 70 – lecia istnienia  szkoły. 

§ 3 

Uroczystości jubileuszowe oraz wszystkie związane z nimi działania, w tym niniejszy konkurs, mają 

na celu przypomnienie tradycji szkoły oraz promocję szkoły w środowisku lokalnym i szerszym. 

Rozdział II 

Informacje szczegółowe 

§ 4 

Konkurs adresowany jest do absolwentów szkoły i wszystkich sympatyków  zainteresowanych 

historią szkoły. 

§ 5 

Konkurs ma charakter otwarty. Wszystkie zainteresowane osoby mogą przesyłać prace o charakterze 

wspomnieniowym na adres e-mail: szkola@sp1barczewo.pl lub na adres szkoły: Szkoła Podstawowa 

nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, 11-010 Barczewo ul. Wojska polskiego 36 lub 

dostarczyć do biblioteki szkolnej. 

§ 6 

Organizator zastrzega sobie prawo do korekty językowo – stylistycznej przesłanych prac. Korekty 

dokona wybrany nauczyciel polonista. 



 

§ 7 

Organizator zastrzega sobie prawo do ochrony dobrego imienia szkoły. Prace naruszające dobre imię 

szkoły lub innych osób z nią związanych, nie będą publikowane. 

§ 8 

Prace należy składać do 16 maja 2016 r. 

§ 9 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące  na 

przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu /Ustawa o ochronie 

danych osobowych z d. 29.08.1997 r. Dz, U. Nr 133 poz.833 z póź. zm./. 

§ 10 

Na wyraźną prośbę autora pracy, może być ona opublikowana bez podania danych osobowych tegoż 

autora. 

§ 11 

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa 

Nowowiejskiego w Barczewie. 

Rozdział III 

Nagrody 

§ 12 

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi i dyplomami. 

§ 13 

Prace wyróżnione przez komisję zostaną opublikowane w formie elektronicznej  na stronie 

internetowej szkoły i broszury przechowywanej w bibliotece szkolnej. 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

Organizator konkursu zapewnia sobie wyłączne prawo do zmian w niniejszym regulaminie, w tym 

przede wszystkim prawo do zmiany terminu nadsyłania prac i formy publikacji. 


