
Konkurs – NARESZCIE WAKACJE! 

     Konkurs na napisanie krótkiego opowiadania, którego akcja rozgrywa się latem w Waszej 

miejscowości adresowany jest do dzieci w wieku 6 - 13 lat, mieszkających na terenie 

Aglomeracji Wrocławskiej. Organizatorami są Akademia Młodego Radiowca i Stowarzyszenie 

Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej. 

Ważne wskazówki: 

Pisząc opowiadanie konkursowe pamiętaj, że jego akcja powinna się dziać w Twojej okolicy w czasie 

wakacji. Nie zapomnij napisać z jakiej miejscowości jesteś, opisać przynajmniej jedną 

charakterystyczną dla niej rzecz (miejsce lub ludzi z nią związanych), może to być także Twoja opinia 

na temat miejscowości, w której mieszkasz (czy ci się podoba, czy ją lubisz?). 

Historia w opowiadaniu może być realna lub zupełnie nieprawdopodobna – liczymy na Twoją 

wyobraźnię. A ponieważ tak długo czekaliśmy na koniec roku szkolnego – stąd wesołe hasło 

„Nareszcie wakacje!” i prośba o pozytywne zakończenie opowiadania. O ile to możliwe - unikaj 

krasnoludków :)  

 

Życzymy Wam wytrwałości i głowy pełnej pomysłów!  

Regulamin konkursu - "NARESZCIE WAKACJE!" 

1. Należy zgłaszać wyłącznie utwory oryginalne, niebędące adaptacjami utworów obcych,  

a także nigdzie dotąd niepublikowane i nierealizowane. 

2. Autorem może być jedna osoba. Dozwalamy pomoc rodziców i pedagogów. 

3. Każdy autor może zgłosić kilka opowiadań. 

4. Przedmiotem konkursu są opowiadania zawierające około 2 stron tekstu: czcionka 12, 

interlinia 1,5. 

5. Opowiadanie musi zawierać nazwę miejscowości z terenu Aglomeracji Wrocławskiej. 

6. W ocenie liczyć się będzie kompozycja, język opowiadania, a przede wszystkim 

oryginalny pomysł. 

7. Spośród wszystkich nadesłanych tekstów wybierzemy 20 najlepszych.  

W nagrodę autorzy będą mogli wziąć udział w Wakacjach z Radiem Wrocław (do wyboru 

2 turnusy: (30.06 – 04.07 i 7 – 11.07), trzy najlepsze prace ukażą się w Gazecie 

Wrocławskiej. 



8. Każdy z uczestników otrzyma dyplom. 

9. Przyznanie nagrody oznacza bezterminowe przeniesienie praw autorskich opowiadania 

na organizatora (ust. z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i pokrewnych). 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w tekście drobnych zmian  

i skrótów przed publikacją. 

11. Utwory konkursowe prosimy przesyłać wypełniając odpowiedni formularz na stronie 

akademiaradiowca.prw.pl (imię i nazwisko ucznia, e-mail, adres domowy, numer 

telefonu, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko wychowawcy) oraz dołączając do niego 

plik z opowiadaniem w formacie pdf. 

12. Uczestnicy biorący udział w konkursie jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie  

i przechowywanie danych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych DZ.U. nr 133 poz.833. 

13. Nadesłane utwory oceni jury powołane przez organizatorów. 

14. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2014r. 

15. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23 czerwca 2014r. po godzinie 17:00 na stronie 

internetowej Akademii Młodego Radiowca. Wyniki ukażą się również na stronie 

internetowej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Wroclaw.pl 

oraz na łamach Gazety Wrocławskiej. Nagrodzeni autorzy zostaną także powiadomieni 

telefonicznie. 

16. Autorzy proszeni są o zachowanie oryginałów konkursowych tekstów. Zgłoszone, 

nienagrodzone prace nie są odsyłane i pozostaną w archiwum organizatora. 

17. Udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

mailto:akademiaradiowca@prw.pl

