
Regulamin konkursu literackiego

Zapomniani bohaterowie, zapomniana historia Konfederacji Tatrzańskiej

I. Organizatorzy i patronat

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr  1 w Nowym Targu,
pl. Krasińskiego 1, 34-400 Nowy Targ.

Patronat:

Instytut Pamięci Narodowej

Powiat Nowotarski

Miasto Nowy Targ

Gmina Nowy Targ

II. Cele konkursu

1. Rozbudzanie zainteresowań historią regionu i dorobkiem minionych pokoleń.
2. Popularyzowanie tematyki związanej z regionalnym dziedzictwem kulturowym.
3. Podnoszenie poziomu wiedzy historycznej wśród młodzieży, a szczególnie 
zagadnień dotyczących tradycji miasta i regionu.
4. Wykształcenie potrzeby dostrzegania i umacniania postaw patriotycznych.
5. Kształcenie i doskonalenie zasad wyrażania myśli i emocji poprzez utwór 
poetycki lub eseistyczny. 

III. Warunki uczestnictwa

Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  gimnazjów  i  szkół  ponadgimnazjalnych
województwa małopolskiego.

Z jednej szkoły w konkursie mogą wziąć udział nie więcej niż trzy osoby.

Uczniowie będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych:

-gimnazjum

-szkoła ponadgimnazjalna

IV. Prace

1. Temat



Zapomniani bohaterowie, zapomniana historia Konfederacji Tatrzańskiej

a) Zachęcamy uczniów , by w swoich wierszach lub esejach podjęli próbę
odpowiedzi na pytania: Dlaczego zapomina się o bohaterach lokalnych? W jaki
sposób górale zaangażowali się w działania Konfederacji  Tatrzańskiej? Który
bohater Konfederacji Tatrzańskiej zapadł Ci szczególnie w pamięć?

Powyższe  pytania  stanowią  jednakże  tylko  wprowadzenie  do  samodzielnej
refleksji, o ostatecznym kształcie wiersza/eseju decyduje  autor. 

b) Sugerowana literatura:

- Apostoł-Staniszewska J., Echa okupacyjnych lat, Warszawa 1970.

- Kasperek J.,  Podhale w czasie okupacji  niemieckiej 1939 -1945,  Warszawa
1990.

- Leszczykiewicz S., Konfederacja Tatrzańska, Warszawa 1976.

2. Opis pracy ucznia:

Każdy  uczestnik  konkursu  dostarcza  maksymalnie  2  wiersze  (wydruk
komputerowy  –  Times  New  Roman,  czcionka  12)  lub 1  esej   (do  3  stron
znormalizowanego wydruku komputerowego – Times New Roman, czcionka 12,
interlinia 1.5, tekst wyjustowany).

Zakodowane  prace  konkursowe należy  włożyć  do dużej  koperty  wraz  z  drugą
mniejszą  zaklejoną  kopertą,  która  zawierać  będzie  informacje  identyfikujące
autora, a więc: kod, imię i nazwisko, nazwę szkoły (dokładny adres, nr telefonu, e-
mail,  fax),  imię  i  nazwisko  opiekuna-nauczyciela  (nr  telefonu,  e-mail)  oraz
oświadczenie następującej treści.

„Zapoznałem  się  z  regulaminem  konkursu  i  oświadczam,  że  jestem  autorem/
autorką  wierszy/  eseju   nadesłanych/nadesłanego  na  konkurs  literacki
Zapomniani  bohaterowie,  zapomniana  historia  Konfederacji  Tatrzańskiej.
Wiersze/esej  nie  były/  był  wcześniej  publikowane/y  i  nagradzane/y  na  innych
konkursach”. 

V. Termin konkursu

Opisane  prace  konkursowe  należy  nadesłać  do  10  maja  2016  roku  na  adres:
Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  nr   1  im.  Seweryna  Goszczyńskiego,  pl.
Krasińskiego  1,  34  –  400  Nowy  Targ,  z  dopiskiem  Konkurs-Konfederacja
Tatrzańska.  

Szkoły  nagrodzonych  uczniów  zostaną  powiadomione  telefonicznie  lub  drogą
elektroniczną do 3 czerwca 2016 roku. 



Wręczenie nagród nastąpi  9 czerwca 2016 roku w trakcie konferencji naukowej
poświęconej  Konfederacji  Tatrzańskiej  w  Miejskim Ośrodku Kultury  w Nowym
Targu. 

VI. Postanowienia końcowe:

1. Zgłoszenie  pracy w konkursie jest  równoznaczne ze zgodą uczestnika lub jego
rodziców (opiekunów  prawnych)  na  publikację   prac  oraz  przetwarzanie
danych  osobowych  uczestnika  do  celów  związanych  z  jego  udziałem
w konkursie.

2. Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich
organizatorom  konkursu.  Nadesłane  teksty  nie  podlegają  zwrotowi
i przechodzą na własność organizatorów konkursu.

3. Niespełnienie  warunków  określonych  w  regulaminie  będzie  podstawą
do dyskwalifikacji pracy.

4. W  konkursie  przewidziane  są  nagrody  (I,  II,  III)  w  kategorii:  wiersz
(gimnazjum), esej (gimnazjum), wiersz (szkoła ponadgimnazjalna), esej (szkoła
ponadgimnazjalna), przy czym jury zastrzega sobie prawo do innego podziału
nagród. 

5. Rozstrzygnięcia jury są ostateczne. 

6. Uczestnicy przyjeżdżają na rozdanie nagród na własny koszt.

7. Nagrody i  dyplomy nie będą przesyłane pocztą.   Można je będzie odbierać
z Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  nr  1  im.  S.  Goszczyńskiego  w  Nowym
Targu, pl. Krasińskiego 1 w godzinach pracy sekretariatu szkoły do dnia 30 VI
2016r. 

8. Wszelkie  zapytania  na  temat  konkursu  prosimy  kierować  na  adres
konfederacjatatrzanska@op.pl. 


