
REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO 
W RAMACH FESTIWALU „MIASTO POEZJI” 

 
Wrażliwość to szansa na pełniejsze przeżywanie świata, edycja II  

 
1. Organizator konkursu 
 

PGLO im. I. J. Paderewskiego w Lublinie 
 
2. Cele konkursu 
 

- umożliwianie uczniom uczestnictwa w kulturze wysokiej 
- rozwijanie zainteresowań oraz talentów literackich i plastycznych 
 
4. Wytwory 
 

Utwory poetyckie (wiersz lub proza poetycka) inspirowane hasłem Wrażliwość to 
szansa na pełniejsze przeżywanie świata. 
 
5. Uczestnicy konkursu 
 

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów VII klas SP, gimnazjum i liceum 
„Paderewski”. Teksty będą ocenianie w tych dwóch kategoriach wiekowych (pierwsza 
kategoria: VII klasy SP i klasy gimnazjum, druga kategoria: liceum). 
 
6. Warunki konkursu 
 

 Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić tylko jeden tekst. 
 Tekst musi być napisany przez jednego autora. 
 Tekst powinien być napisany komputerowo lub ręcznie czytelnym pismem. 
 Tekst musi być podpisany imieniem i nazwiskiem. Do prac uczestników powinno 

zostać dołączone oświadczenie, że utwory nie były dotychczas publikowane i nie 
zostały ściągnięte z żadnych stron internetowych czy książek. Oświadczenie 
powinno być podpisane przez uczestnika czytelnym pismem. 

 Utwory nie mogą zawierać treści obrażających osoby trzecie. 
 Absolutnie zakazane są wszelkie formy plagiatu! 
 Prace należy składać w skrzynce umieszczonej na portierni przy wejściu do szkoły. 
 Złożenie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu. 

 
7. Nagrody i kryteria oceniania 
 

 Wybór najciekawszego i najbardziej oryginalnego wiersza zostanie dokonany 
przez specjalnie wybraną przez organizatora komisję. 

 Jury z nadesłanych prac wybierze dwa pierwsze miejsca (w dwóch kategoriach: 
VII kl. SP, gimnazjum oraz liceum). 

 Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 
1) Wartość merytoryczna wiersza: konstrukcja, środki stylistyczne i składniowe, 

etc. 
2) Wartości artystyczne i oryginalność. 



 Na laureatów czekają nagrody książkowe. 
 Nagrody będą wręczone 8 czerwca. 
 Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 

 
8. Czas trwania 
 

Ostateczny termin nadsyłania prac mija 29 maja 2018, o godzinie 13:00. 
Obrady komisji odbędą się 7 czerwca 2018. 
 
9. Postanowienia końcowe 
 

 Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników Konkursu i będzie 
udostępniony na żądanie. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych 
przez uczestników konkursu. 

 
Dodatkowe informacje pod adresem p.kalwinski@paderewski.lublin.pl 

e.belkot@paderewski.lublin.pl 

 


