
Regulamin Konkursu Literackiego 

„List do Karola Walusia” 

 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gminie Czernichów z 

siedzibą w Międzybrodziu Bialskim ul. Brodek 2. 

 

2. Cele Konkursu: 

• Upamiętnienie 100 rocznicy śmierci Karola Walusia, założyciela Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół” w Międzybrodziu Lipnickim. 

• Propagowanie miłości do Ojczyzny, pracy społecznej dla dobra swojej miejscowości i ludzi w 

niej mieszkających. 

• Rozwijanie twórczej aktywności uczniów szkół podstawowych. 

• Popularyzowanie pisania listów jako gatunku literackiego. 

 

3. Adresatami Konkursu są uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Czernichów. 

 

4. Zasady Konkursu: 

• Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie prozą listu do Karola Walusia. 
• List powinien zostać napisany odręcznie, powinien się mieścić na stronie A4. 
• Praca powinna zawierać cechy listu (układ graficzny, zwroty grzecznościowe, osobisty ton 

wypowiedzi). 
• W pracy można umieścić ozdobne elementy graficzne podkreślające stosunek emocjonalny do 

adresata. 
• W miejscu nadawcy prosimy wpisać imię i nazwisko autora listu, klasę oraz szkołę. W miejscu 

adresata: Karol Waluś, Międzybrodzie Lipnickie. 
 

5. Prace należy złożyć do dnia 4 grudnia 2019 roku na ręce swojego nauczyciela języka polskiego. 

 

6. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora oceni prace według następujących kryteriów: 

• Poprawność stylistyczna i językowa. 
• Poziom literacki pracy. 
• Samodzielność i oryginalność. 
• Ogólna estetyka pracy. 
• Graficzne elementy podkreślające stosunek emocjonalny do adresata. 
• Od decyzji Komisji nie ma odwołania. 

 
7. O wynikach Konkursu zostanie poinformowana szkoła a Laureaci otrzymają zaproszenia  na wręczenie 

nagród podczas Dnia Sokoła w dniu 14 grudnia 2019 roku na sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim. 
 

8. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gminie 

Czernichów z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim ul. Brodek 2. 

Gromadzone dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji Konkursu, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

 

 

Źródła, z których można korzystać podczas pisania pracy: 

1. https://www.sokol.waw.pl/index.php/historia-ptg-sokol 
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Stonawie 
3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-czechos%C5%82owacka 
4. https://historia.uwazamrze.pl/artykul/961107/jak-czesi-zrabowali-zaolzie 
5. Publikacja: „Sokół” wczoraj i dziś. 1914 Międzybrodzie Lipnickie. 2014 Gmina Czernichów, Gmina 

Czernichów 2014. 
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