Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach
we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
organizuje

XIII Konkurs Literacki
„Literatura zaklęta w leśnych wersach”
Patronat:
 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach
 Nadleśnictwo Skierniewice
Cele konkursu:
 rozwijanie zainteresowań, predyspozycji i uzdolnień uczniów w kierunku zrozumienia
otaczającego świata przyrody,
 odkrywanie i promowanie nauczycieli z pasją i uczniów uzdolnionych literacko,
 rozwijanie wrażliwości i wyobraźni uczniów oraz inspiracja do wyrażania aktywności
artystycznej poprzez krótkie formy literackie (wiersze i opowiadania),
 odnajdywanie urokliwych i wyjątkowych zakątków Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego,
Założenia konkursu:
Tematyka utworów wiąże się z przedstawieniem wybranego miejsca o ciekawych,
naturalnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych lub historycznych na terenie
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Ukazując je należy wydobyć bogactwo przyrody,
zawrzeć własne refleksje i przeżycia oraz przywołać odpowiednią wiedzę historyczną.
Pod utworem w nawiasie należy podać krótką informację o opisywanym literacko miejscu
(np. nazwa naturalnego obiektu geograficznego, nazwa miejscowości, w której lub w pobliżu
której jest on położony).
I. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:
kategoria I – uczniowie szkół podstawowych
kategoria II – uczniowie szkół ponadpodstawowych
W konkursie udział zgłaszają członkowie Szkolnych Klubów LOP z terenu miasta
Skierniewice i powiatów: skierniewickiego, rawskiego, łowickiego, żyrardowskiego,
sochaczewskego i brzezińskiego.
II. Zasady udziału w konkursie:
Nadesłanie wydrukowanych oraz na płycie CD utworów (wierszy lub opowiadań):
a) maximum trzy wiersze, różne lub tworzące cykl [uwaga! każdy wiersz powinien
być wydrukowany na oddzielnej kartce i opatrzony godłem (pseudonimem
literackim)];
b) krótka forma prozatorska [uwaga! opowiadanie maksymalnie dwie strony A4,
opatrzone godłem (pseudonimem literackim)].

Kryteria oceny i wyboru utworów:
 wartość merytoryczna wierszy i opowiadań,
 inwencja twórcza,
 samodzielność w opracowaniu oraz pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,
 ogólna estetyka pracy.
III. Założenia organizacyjne:
1. Utwory należy umieścić w kopercie, podpisać godłem (pseudonimem), w celu zapewnienia
anonimowości.
Na odwrocie należy zamieścić dane uczestnika:
 imię i nazwisko ucznia,
 klasa,
 adres,
 telefon szkoły lub adres domowy (telefon).
2. Utwory literackie należy nadesłać do 31 grudnia 2019 roku (liczy się data stempla
pocztowego) pod adres:
Zarząd Okręgu LOP
96-100 Skierniewice,
ul. Rybickiego 19
z dopiskiem „Konkurs literacki” i oznaczeniem kategorii.
3. Finał konkursu zostanie przeprowadzony w lutym 2020 roku.
4. O terminie wręczenia nagród zwycięzcy i wróżnieni zostaną poinformowani pisemnie lub
telefonicznie.
5. Główną formą nagrody będzie opublikowanie wyróżnionych utworów w specjalnym
zbiorku literackim pt: „Literatura zaklęta w leśnych wersach”. Dodatkowo ufundowane
będą nagrody rzeczowe w postaci książek, albumów i gadżetów promocyjnych.
6. Nadsyłając prace autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
UWAGA!
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wierszy bez wypłaty honorariów oraz bez
zgody autorów. W przypadku drukowania utworów, cytowania, itp., zawsze zachowywane
są prawa autorskie. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
Osoby niezrzeszone w Lidze Ochrony Przyrody a zainteresowane udziałem w konkursie
mogą nawiązać współpracę z ZO LOP w Skierniewicach zgłaszając się do biura.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela członek ZO LOP w Skierniewicach
Pani Krystyna Zbierska ( tel. 881-233-088 ).
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