
Konkurs literacki „Legenda o Boruszu” 

 

Regulamin konkursu literackiego 

I. Postanowienia ogólne:  

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach oraz 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów 

2. Konkurs zorganizowano w ramach obchodów 1000 – lecia przyłączenia do Polski Grodów Czerwień-

skich z Boruszem. 24 czerwca 2018 r. nastąpi podsumowanie projektu „Średniowieczny jarmark pod 

Boruszem”, który jest częścią corocznego Festynu Rodzinnego. 

3. W ramach konkursu należy napisać pracę literacką tematycznie związaną z historycznym grodziskiem 

Borusz. Akcja powinna rozgrywać się na Boruszu lub dotyczyć tego miejsca.  

Wyznaczniki legendy – opowiadanie łączące elementy realistyczne, fantastyczne z wydarzeniami, po-

staciami lub miejscami rzeczywistymi bądź historycznymi (np. odniesienie do Bolesława Chrobrego, 

walki o Grody Czerwieńskie, uwzględnienie realiów czasowych – średniowiecze itp.) Legenda zazwy-

czaj wyjaśnia powstanie grodu lub upadek, jego nazwę, tradycje związane z opisywanym miejscem). 

4. Prace będą oceniane przez powołaną przez organizatora komisję.  

Komisja weźmie pod uwagę: 

 samodzielność 

 pomysłowość 

 zgodność z wyznacznikami legendy 

 dbałość o język 

5. Konkurs trwa do dnia 20 czerwca 2018 r. 

II. Uczestnictwo w konkursie literackim:  

1. Konkurs literacki adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Rokietnica. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie literackim jest dostarczenie jednego egzemplarza pracy napisanej 

samodzielnie napisanej i wcześniej niepublikowanej, o objętości do 2 stron wystandaryzowanego arku-

sza (czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm).  

3. Do pracy należy dołączyć krótką informację o autorze (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon 

kontaktowy, klasa, tytuł pracy, nazwisko nauczyciela/opiekuna) – wypełnioną kartę zgłoszenia do kon-

kursu. 

4. Pracę należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisałwa Markiewicza w Tuligłowach nie-

przekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2018 r. 

5. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikom. 

III. Cele konkursu: 

- popularyzowanie wiedzy o historii wczesnośredniowiecznego grodziska Borusz, 

- upamiętnienie 1000. rocznicy włączenia Grodów Czerwieńskiech z Boruszem do Polski, 

- promocja historycznego miejsca, 



- rozbudzanie zainteresowań przeszłością, 

- rozwijanie wyobraźni i twórczego działania, 

- Rozwijanie fantazji i wyobraźni. 

IV. Wyłanianie laureatów konkursu literackiego 

1. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez powołane bezstronne jury. 

2. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, którego praca otrzyma największą liczbę punktów. 

3. Finał konkursu odbędzie się w dniu 24 czerwca 2018 r., podczas Festynu Rodzinnego w Tuligłowach. 

Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy. Nagrodą główną jest tablet. 

4. Wszelkie wynikłe problemy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

V. Postanowienia końcowe 

1. Przekazując pracę na konkurs Autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie bez dodatkowych ze-

zwoleń autorów a z pełnym poszanowaniem ich praw do autorstwa poprzez podanie nazwisk.  

2. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora konkursu literackiego. 

3. Biorąc udział w konkursie Autor zgadza się na publikację wizerunku na stronie internetowej Stowarzy-

szenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów. 

  


