14 października 2021 roku Sejm RP postanowił, by jednym z patronów 2022 roku
została wybitna polska himalaistka - Wanda Rutkiewicz.
13 maja 2022 roku przypada 30. rocznica uznania Wandy Rutkiewicz za zmarłą.
W zwiąku z tym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd jednej z najwybitniejszych himalaistek
świata.
Biuro Poselskie Tomasza Zimocha ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę o Patronie 2022
roku.
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
„Wanda Rutkiewicz inspiruje”
I. Cele konkursu
1.
2.

Pogłębianie wśród młodzieży wiedzy o życiu i sportowych dokonaniach Wandy Rutkiewicz.
Popularyzacja oryginalnej twórczości literackiej.

II. Udział w konkursie
1.
2.
3.

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas szkół ponadpodstawowych bez względu
czy są absolwentami szkół podstawowych, czy gimnazjów.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę w dowolnej formie literackiej (np. opowiadanie/esej/rozprawka/scenariusz/wiersz/sztuka teatralana).
Prace nadesłane na konkurs nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane, zgłaszane i nagra- 		
dzane w innych konkursach.

III. Tematyka prac konkursowych
1.

Tematem konkursu jest - „Wanda Rutkiewicz inspiruje”.

IV. Forma prac konkursowych
1.
2.

Praca konkursowa powinna być przesłana w formie elektronicznej, w postaci pliku pdf,
pod adresem: konkurs@tomekzimoch.pl.
Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, którego wzór jest zamieszczony na stronie
konkursu: https://tomekzimoch.pl/rutkiewicz/. Formularz musi być podpisany przez uczestnika
i nauczyciela prowadzącego. Skan wypełnionego formularza winien być wysłany wraz z pracą
pod adresem: konkurs@tomekzimoch.pl.

V.

Kryteria oceny prac konkursowych

1.
2.
3.
4.
5.

Zgodność z tematem konkursu.
Oryginalność ujęcia prezentowanych treści.
Walory literackie.
Wykorzystanie własnych doświadczeń i przemyśleń.
Poprawność językowa pracy.

VI. Terminarz konkursu* UWAGA ZMIANA TERMINU!!!
1.

Prace konkursowe w formie określonej w punkcie IV niniejszego regulaminu należy nadesłać do 13
marca 2022 roku do godz. 23:59, adres: konkurs@tomekzimoch.pl.
2. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na dzień 13 maja 2022, w 30. rocznicę uznania Wandy
Rutkiewicz za zmarłą.
3. Informacja o szczegółach, miejscu i formie zakończenia konkursu, zostanie podana w terminie póź-		
niejszym na stronie konkursu.
4. Ostatecznie rozstrzygniecie konkursu planowane jest na czerwiec 2022 roku.
VII. Nagrody
1.
2.
3.

Główna nagroda w konkursie wynosi 2022PLN. Kwota zostanie pomniejszona o należny 10% podatek dochodowy.
Przewidziane są nagrody dodatkowe i wyróżnienia.
Wszyscy laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy.

VIII. Skład jury
Skład jurorów zostanie podany w terminie późniejszym.
IX. Biuro organizacyjne
Biuro Poselskie Tomasza Zimocha
ul. Konotopska 4/308
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 579975095
konkurs@tomekzimoch.pl, www.tomekzimoch.pl
X.

Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej: www.tomekzimoch.pl

* terminarz konkursu może ulec zmianie

