
Regulamin XXVI Ogólnopolskiego Konkursu 
„O Literacki Laur Arbuza”

1. Organizatorem  konkursu  jest  II  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Stefana
Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

2. Patronat nad konkursem obejmują:  Kino „Helios”,  Łódzki Kurator Oświaty,
Polski Komitet ds. UNESCO, Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

3. Partnerem  medialnym  jest  Redakcja  Tomaszowskiego  Informatora
Tygodniowego.

4. Sponsorami nagród są: Kino „Helios”, Polski Komitet ds. UNESCO, Prezydent
Miasta  Tomaszowa  Mazowieckiego,  Rada  Rodziców  przy  II  Liceum
Ogólnokształcącym  w  Tomaszowie  Mazowieckim,   Starosta  Powiatu
Tomaszowskiego, Tomaszowski Informator Tygodniowy.

5. Celem konkursu jest:
- popularyzowanie prób twórczości literackiej młodzieży,
- zachęcenie do wyrażania uczuć,
- zachęcanie do prezentowania własnego widzenia świata,
- inspirowanie do otwartego wypowiadania myśli,
- odkrywanie możliwości języka, 
- propagowanie pięknej, literackiej polszczyzny.

6. Konkurs  kierowany  jest  głównie  do  uczniów  szkół  ponadpodstawowych
 i  ponadgimnazjalnych z  całej  Polski,  ale  zapraszani  są  również  uczniowie
szkół podstawowych i studenci.

7. Prace  należy  nadsyłać  na  adres  organizatora  (II  Liceum Ogólnokształcące  
im. Stefana Żeromskiego, ul. Jałowcowa 10, 97-200 Tomaszów Mazowiecki). 

8. Teksty  literackie  o  dowolnej  tematyce,  wydrukowane  w  5  egzemplarzach
(czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,15) muszą spełniać następujące
kryteria:
- nie mogą być wcześniej publikowane, 
- muszą liczyć 3 wiersze lub nie więcej niż 5 stron prozy,  
- muszą być podpisane pseudonimem (umieszczonym w lewym górnym rogu
kartki),
Prace  należy  również  dostarczyć  na  płycie  CD  opatrzonej  pseudonimem
autora.

9.  Do  tekstów  prosimy  dołączyć  w  małej  zaklejonej  kopercie  (opatrzonej
pseudonimem) kartę zgłoszeniową zawierającą następujące dane:

- imię i nazwisko autora, pseudonim,
- dokładny adres autora,



- wiek autora, 
- telefon kontaktowy,
- adres e-mail, 
- nazwę i adres szkoły, adres e-mail, nr telefonu i fax, 
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

10. Prace przyjmujemy do 15 października 2020r. 
11.  Nadesłane prace ocenia pozaszkolna  komisja  w składzie:  bibliotekoznawca,

teatrolog, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, nauczyciel polonista.
12. Prace niespełniające wymogów samodzielności i kryteriów formalnych będą

dyskwalifikowane.
13.  Komisja  ocenia  prace  w  dwóch  kategoriach:  proza,  poezja,  biorąc  pod

     uwagę:
- sposób ujęcia tematu,
- walory artystyczne zastosowanego języka,
- strukturę kompozycyjną tekstu, 
- możliwość określenia tekstu mianem literatura piękna.

14.  Autorzy  nagrodzonych  i  wyróżnionych  prac  otrzymują  nagrody  rzeczowe  
i  książkowe,  zaproszeni  są  na Święto Patrona Szkoły.  Teksty umieszczane  
są w przygotowanej publikacji - zbiorze, na stronie Szkoły i w świątecznym
wydaniu Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego.

15.  Ogłoszenie  wyników  nastąpi  w  dniu  Święta  Patrona  Szkoły  
(27 listopada 2020 r.). 

16. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 
17. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej zostanie umieszczony na stronie

internetowej szkoły  (www.2liceum.pl). 
18.  Kontakt  –  Sekretariat  II  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Tomaszowie

Mazowieckim - tel. 0-44 724 56 42; 
Szkolnym koordynatorem konkursu jest Adrianna Jachimowska.


