
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w  

VI Powiatowym Konkursie Literackim  

pod Patronatem Honorowym Starosty Sochaczewskiego Jolanty Gonta 

„Życie nie po to jest by brać…” 

REGULAMIN 

I. ORGANIZATOR  KONKURSU 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie 

 

PATRONAT MEDIALNY 

Radio Sochaczew 

portal tusochaczew.pl 

 

II. CELE KONKURSU 

➢ rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przeciwdziałaniu przemocy 

fizycznej i psychicznej, a także przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym. 

➢ upowszechnienie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów  

➢ promowanie właściwych postaw 

 

III. UCZESTNICY 

Konkurs adresowany jest do: 

✓ dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych powiatu sochaczewskiego, 

✓ młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego. 

 

IV. NAGRODY 

Każda nadesłana praca oceniana będzie pod względem: 

• zgodności z tematem konkursu 

• literackim 

• edytorskim 

Oceny dokona jury powołane przez organizatorów. 

Nagrody będą wręczane w trzech kategoriach: 

• pierwsze miejsce i wyróżnienia w kategorii  klasy I – III szkoły podstawowej 

• pierwsze miejsce i wyróżnienia w kategorii klasy IV-VIII szkoły podstawowej 

• pierwsze miejsce i wyróżnienia w kategorii szkoły ponadpodstawowe. 

 

 

V. SPOSÓB REALIZACJI 

Zadaniem uczestników jest przedstawienie swoich przemyśleń i przekonań dotyczących szkodliwości 

uzależnień. Uzależnień nie tylko od środków zmieniających świadomość, ale także uzależnień 



behawioralnych, od internetu, telefonu, komputera, fastfoodu czy zakupów. Forma jest dowolna, może 

to być opowiadanie, wiersz, list, kartka z pamiętnika, bajka… 

➢ paca ma być samodzielna. 

➢ praca powinna odnosić się do hasła tegorocznego konkursu: „Życie nie po to jest by brać…” 

➢ powinna być wykonana estetycznie 

➢ może być w formie opowiadania, wiersza, listu, kartki z pamiętnika, bajki… 

➢ wysoko punktowana będzie dbałość o piękno języka polskiego oraz poprawność ortograficzna. 

➢ nadesłana praca ma być w formacie A-4, objętość do 2 stron, czcionka 12, odstęp 1,5. Prace 

powyżej 2 stron nie będą brane pod uwagę. 

➢ prace powinny być przekazane w formie drukowanej na adres Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie ul. Piłsudskiego 65, Sochaczew lub w formie elektronicznej na adres: 

pcprsoch@powiatsochaczew.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Konkurs literacki - Życie nie 

po to jest by brać…” 

➢ karta uczestnictwa oraz podpisana klauzula RODO powinna być przekazana w wersji 

papierowej na adres PCPR w Sochaczewie. 

➢ praca powinna zawierać na karcie tytułowej imię, nazwisko oraz wiek autora. 

➢ w przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest podanie ich 

nazwisk. 

➢ przekazane prace stają się własnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. 

 

VI. CZAS TRWANIA 

Konkurs trwa od 01 październik 2022 r. do 31 października 2022 r. 

Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2022 r. 

 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! 

mailto:pcprsoch@powiatsochaczew.pl

