
 
1 Punkt krytyczny 

Regulamin konkursu na recenzję literacką 

„Punkt krytyczny”  

 

 

I Postanowienia ogólne 

  

1. Organizatorem konkursu na recenzję literacką „Punkt krytyczny” jest Instytut Nauk  

o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. 

2. Konkurs organizowany jest pod patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 

Śląskiego. 

3. Patronat medialny nad konkursem obejmują Kwartalnik Kulturalny „Opcje”, Dwutygodnik Kulturalny 

„ArtPapier”, „Śląskie Studia Polonistyczne”, „Gazeta Uniwersytecka UŚ” oraz UŚ TV. 

4. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa i aktywności krytycznoliterackiej,  

ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji literatury najnowszej.  

5. Zasady konkursu opisane są w poniższym dokumencie, zwanym dalej Regulaminem. Wszelkie inne 

dane mają charakter wyłącznie informacyjny. 

 

II Uczestnicy 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.  

2. Zgłoszenia prac konkursowych kierowane są przez szkołę.  

3. Każda szkoła ma prawo zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe.  

4. Konkurs ma charakter indywidualny.  

 

III Zadanie konkursowe 

 

1. Uczestnik konkursu przygotowuje recenzję poświęconą wybranej książce wydanej w latach 2015-

2017, napisanej w języku polskim, reprezentującej dowolny gatunek literacki. 

2. Objętość tekstu nie może przekroczyć 10 tys. znaków ze spacjami.  

3. Recenzje muszą mieć charakter oryginalny.  

4. Nadesłane w ramach konkursu prace nie mogą być wcześniej publikowane (ogłoszone drukiem lub 

w formie elektronicznej), a także nagradzane w innych konkursach. 

5. Prace konkursowe, opatrzone godłem słownym, przygotowane w postaci wydruków A4 (czcionka: 

Times New Roman, 12, interlinia: 1,5) należy przesłać do 20 marca 2017 roku (decyduje data stempla 

pocztowego) w trzech egzemplarzach na adres:  

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego 

Plac Sejmu Śląskiego 1 

40-032 Katowice 

z dopiskiem: Konkurs na recenzję 

6. Do listu należy dołączyć wypełniony formularz, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu.   

7. Jednocześnie zgłoszenie konkursowe, obejmujące pracę w wersji cyfrowej (w formacie .doc/.docx) 

oraz wypełniony formularz (Załącznik nr 1) należy przesłać pocztą elektroniczną  

na adres konkurs.na.recenzje@gmail.com we wskazanym powyżej terminie.  

8. Przyjęcie każdego zgłoszenia zostanie potwierdzone w formie elektronicznej przez Organizatora. 

9. Organizator nie zwraca prac konkursowych nadesłanych w formie wydruku.  
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IV Jury 

  

1. Prace konkursowe będą podlegały ocenie Jury, powołanego przez Organizatora.  

2. W skład Jury wejdą pracownicy naukowi Wydziału Filologicznego UŚ oraz krytycy literaccy.  

3. Jury wyłoni zwycięzców konkursu, podejmując decyzje zwykłą większością głosów  

w obecności wszystkich członków.  

4. Zadaniem Jury jest rozstrzyganie wszelkich kwestii związanych z przebiegiem konkursu.  

5. Werdykt Jury jest nieodwołalny i nie podlega weryfikacji.  

 

V Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

 

1. Zwycięska praca zostanie ogłoszona drukiem w Kwartalniku Kulturalnym „Opcje”. 

2. Pozostałe wyróżnione prace zostaną opublikowane w wersji elektronicznej w Dwutygodniku 

Kulturalnym „ArtPapier”. 

3. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, Wydawnictwo Pascal oraz Uniwersytet Śląski Maturzystów.   

4. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas dnia otwartego 

polonistów, 5 kwietnia 2017 roku.  

5. Podczas rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach 

krytycznoliterackich.  

6. Zaproszenia na rozstrzygnięcie konkursu zostaną przesłane do szkół do 31 marca 2017 roku.  

 

VI Postanowienia końcowe 

 

1. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych 

(Dz.U. z 2004, Nr. 4, poz. 27 z późniejszymi zmianami). 

2. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  

o ochronie danych osobowych.  

3. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie dla 

celów związanych z organizacją konkursu.  

4. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

5. W sprawach nieokreślonych niniejszym Regulaminem, decyzję podejmuje Organizator.  

6. Informacje na temat konkursu będą publikowane na stronach internetowych: 

www.inolp.us.edu.pl oraz www.facebook.com/konkurspunktkrytyczny. 

 

Konkurs objęty patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego 

 
Patroni medialni 

                  

         Śląskie Studia Polonistyczne 

Współpraca 

 

               

http://www.inolp.us.edu.pl/
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Załącznik nr 1 

 

Konkurs na recenzję literacką  

„Punkt krytyczny” 

 

Formularz zgłoszeniowy  

 

 

 
Tytuł pracy konkursowej 
 

 

 
Godło uczestnika 
 

 
 
 

 
Imię i nazwisko uczestnika 
 

 
 
 

 
Klasa 
 

 

 
Dane szkoły  
(nazwa, dokładny adres, telefon,  
adres e-mail) 
 

 
 
 

 
Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna 

 
 
 
 

 


