Regulamin Miejskiego Konkursu Literackiego
Różne oblicza wybitnego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki
I Organizator
Tomaszowski Dom Kultury
II Cele konkursu
1. Zapoznanie się z życiem i twórczością muzyczną Stanisława Moniuszki.
2. Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł wybitnego
kompozytora.
3. Zachęcanie uczniów do rozwijania umiejętności literackich.
4. Uświadomienie ponadczasowych wartości dzieł Stanisława Moniuszki oraz
jego zasług w budzeniu świadomości narodowej w czasach walki o
niepodległość.
III Zasady uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich w
Tomaszowie Lub.
2. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku
polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi w innych konkursach
literackich.
3. Pracę konkursową napisaną ręcznie lub na komputerze należy dostarczyć do
sekretariatu TDK do 31 października 2019 r.
4. Każda praca powinna być opatrzona informacją zawierającą następujące
dane: imię i nazwisko autora, wiek, adres domowy, telefon kontaktowy, e-mail
(jeśli uczeń posiada).
5. Jeden autor może dostarczyć tylko jedną pracę.
6. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

IV Tematy
1. Życie i twórczość Stanisława Moniuszki. Album. Uczniowie klas IV – VI szkoły
podstawowej.
2. Utwór muzyczny Stanisława Moniuszki, który wywarł na tobie szczególne
wrażenie. Opowiadanie twórcze z elementami dialogu i opisu. Uczniowie klas
VII – VIII szkoły podstawowej.
3. Śladami muzycznej twórczości Stanisława Moniuszki. Reportaż. Uczniowie
szkół średnich.
V Kryteria oceny
- twórczy charakter utworu,
-poprawność stylistyczna, językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,
- zachowanie zaleconej formy wypowiedzi,
- samodzielność i oryginalność.
VII Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu literackiego i rozdanie nagród nastąpi 8 grudnia
2019 r. w Tomaszowskim Domu Kultury.
2. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez
organizatora.
3. Decyzje jury są ostateczne.
4. Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości na stronie
organizatora. Laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub emailową.
5. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na publikację
wizerunku uczestnika oraz przetwarzanie przez organizatora danych
osobowych dla potrzeb organizacji niniejszego konkursu.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania
prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora, na co autor
pracy wyraża zgodę poprzez uczestnictwo w konkursie.

